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II  NN  VV  II  TT  AA  ŢŢ  II  EE  
ZZIILLEELLEE  AASSIISSTTEENNŢŢEEII  SSOOCCIIAALLEE  

sub egida:  

  PPRROOMMOOVVAARREEAA  DDEEMMNNIITTAATTIIII  SSII  VVAALLOORRIIII  OOAAMMEENNIILLOORR    

--  SSUUCCEEAAVVAA,,  22001155  ––    

Colegiul Național al Asistenților Sociali- Sucursala Teritorială Suceava, alături de Departamentul 
de Științe Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie si Geografie, Universitatea Stefan cel 
Mare Suceava și Primăria Municipiului Suceava vă invită să participați la evenimentele prilejuite de 
sărbătorirea Zilelor Asistenței Sociale la Suceava.  

Campania naţională Zilele Asistenţei Sociale (ZAS) a devenit o prioritate şi totodată o tradiţie 
pentru comunitatea profesională a asistenţilor sociali, iar manifestările cu caracter profesional prilejuite de 
această ocazie au imbrăcat diferite forme: intâlniri profesionale, dezbateri, emisiuni şi interviuri mass-
media, publicări de articole. Anul acesta, sub egida temei stabilite de Federatia Internationala a 
Asistentilor Sociali (IFSW) - PROMOVAREA DEMNITATII SI VALORII OAMENILOR, 
evenimentele organizate urmăresc sa evidenţieze progreselor realizate în domeniul asistenţei sociale, rolul 
asistentului social în contextul socio-economic actual şi importanţa colaborării tuturor factorilor 
decizionali în crearea unei societăţi în care se manifestă grija pentru fiecare membru al ei. 

Contăm pe participarea dumneavoastră la acest eveniment, pentru un efort solidar de dezvoltare și 
de creștere a calității vieții! 

 
Echipa Sucursalei Teritoriale Suceava a CNASR  

 
 

 Președinte CNASR – Sucursala Teritorială Suceava 
Ecaterina Croitor  

 

  

SPONSORI:   
 

              
 

PARTENERI:  
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Evenimentele se vor desfasura in perioada 24-27 martie, după cum urmează: 

 

I. Emisiune de promovare a evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Asistentei Sociale 

la Suceava- Luni, 23 martie orele 8-10, matinal moderat de Călin Bîrleanu – Viva FM  

 

II. Asistență socială si demnitate umană, analize, demersuri teoretice si modele de buna practică  

Marti, 24 martie, Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene,  municipiul Suceava, strada 

Universității (în apropierea Patinoarului Artificial Areni), incepand cu orele 11 

 

III. Asistență socială si “răspunsuri ritmate” pro-demnitate umană- cu actori sociali, artiști si  

 speakeri motivaționali  

Marti, 24 martie, Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene,  municipiul Suceava, strada 

Universității (în apropierea Patinoarului Artificial Areni), orele 13 

 

IV. Despre ceai si demnitate –o întâlnire informala a asistentilor sociali cu sustinatori ai profesiei. 

In armonie si senin la Coffe Bar & Lounge LIVING ROOM  

Miercuri, 25 martie, orele 17, Coffe Bar & Lounge LIVING ROOM , B-dul 1 Mai Nr. 4 

Suceava (lângă Bijuteria ARENI) – accesul pe bază de invitație 

 

V. Cu si despre oameni si natura. Demnitatea umana – in activitati de manifestare a 

 solidarității si speranței  

Joi, 26 martie, orele 11- Complexul de Recuperare Neuro-psiho-motorie O noua viata, 

 Suceava, Str. Ion Irimescu nr. 9  

 

VI. Retrospectivă a evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Asistentei Sociale la Suceava  

la emisiunea 3G realizata de Mihai Pînzaru PIM si Bobby Stroe- Televiziunea Intermedia  

Joi, 26 martie, orele 17- Televiziunea Intermedia Suceava  
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Detaliere activități: 

I. Emisiune de promovare a evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Asistentei Sociale  

  la Suceava- Luni, 23 martie orele 8-10, matinal moderat de Călin Bîrleanu – Viva FM  

• Emisiune radiofonica  in care se vor aborda teme despre specialistii implicati in domeniul 

asistentei sociale: asistenți sociali, psihologi, ergoterapeuti, despre beneficiarii directi si indirecti 

ai sistemului de asistenta sociala, despre promovarea profesiei de asistent social si modalitati de 

crestere a calitatii vietii beneficiarilor- cu Ecaterina Croitor- asistent social, presedinte CNASR 

Sucursala Teritoriala Suceava si Sorin Morhan- psiholog.  

II. Asistență socială si demnitate umană, analize, demersuri teoretice si modele de buna practică  

Marti, 24 martie, Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene,  municipiul Suceava, strada 

Universității (în apropierea Patinoarului Artificial Areni), incepand cu orele 11 

• Cuvant de deschidere a manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Asistentei Sociale la 

Suceava dl. ION LUNGU- primar al municipiului Suceava .  

• Perspectivă asupra asistentei sociale in judetul Suceava –  

d-na Angela Zarojanu – vicepresedinte Comisia Judeteana de Egalitate de Sanse  

• In apararea demnitatii umane-  

Lector Univ. Dr. VASILE M. DEMCIUC, Director al Departamentul de Stiinte Umane si 

Social Politice, Facultatea de Istorie si Geografie, Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Toleranta si empatia valori centrale ale asistentei sociale, premise ale realizarii demnitatii 

umane- Prof. Univ. Dr. SORIN TUDOR MAXIM, Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Internationalizarea asistentei sociale. Componenta etica –  

Prof. Univ. Dr. GEORGE NEAMTU, Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Profesiograma asistentului social-  

Conf. Univ. Dr. DAN IOAN DASCĂLU , Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Modele de interventie in practica cu persoane aflate in situatii de risc – 

Coordonator regional clinici ALIAT, asistent social ALINA CIUPERCOVICI  

• Demnitatea umana in cuvinte, imagini si rezultate 

ECATERINA CROITOR- Presedinte Filiala Suceava a Asoc. Profesionale 

Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC   
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III.Asistență socială si “răspunsuri ritmate” pro-demnitate umana cu actori sociali, artisti si 

 speakeri motivationali  

• Ritmul persoanei cu dizabilitati  

Psiholog SORIN MORHAN- Complexul Terapeutic Blijdorp  

• Ritmurile comunicarii  

Jurnalist CRISTIAN TONOLLA- SuceavaL!VE 

• Abilitate si ritm în dezvoltarea persoanei cu dizabilitati-  

Muzician BERTI BARBERA 

• De la dizabiliate la dezvoltare personală  

Roncea Corina- presedinte Toastmasters Suceava, Irina Crainiciuc- presedinte Asociatia 

Copilul din Soare, Cristina Onofrei – profesor, membru Toastmasters Suceava 

 

IV. Despre ceai si demnitate –o întâlnire informala a asistentilor sociali cu sustinatori ai profesiei. 

In armonie si senin la Coffe Bar & Lounge LIVING ROOM  

Miercuri, 25 martie, orele 17, Coffe Bar & Lounge LIVING ROOM, B-dul 1 Mai Nr. 4 Suceava 

(lângă Bijuteria ARENI) – accesul pe bază de invitație 

• Întâlnirea într-o atmosferă destinsă a unor persoane care împărtășesc aceleași principii si valori ale 

asistenței sociale și care își propun continuarea demersurilor de promovarea a demnitatii umane 

pentru categoriile defavorizate social.  

 

V. Cu si despre oameni si natura. Demnitatea umana – in activitati de manifestare a 

 solidarității si speranței  

Joi, 26 martie, orele 11- Complexul de Recuperare Neuro-psiho-motorie O noua viata, 

 Suceava, Str. Ion Irimescu nr. 9  

• Beneficiarii Asociatiei Blijdorp Romania  impreuna cu beneficiarii Centrului de Recuperare și 

Reabilitare a Tinerilor cu Dizabilități Sf Mihail din comuna Fântâna Mare, sat Spataresti, jud. 

Suceava - institutie din cadrul Fundatiei Filantropice FARA Romania, alaturi de reprezentanti 

ai Colegiului National al Asistentilor Sociali- Sucursala Teritoriala Suceava, Primariei mun. 

Suceava, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, Asociatii ale 

parintilor copiilor si tinerilor cu dizabilitati vor planta 12 copaci oferiti de către Primaria mun. 

4 
 



        
SSuuccuurrssaallaa  TTeerriittoorriiaallăă  SSuucceeaavvaa  

Suceava. Evenimentul, intitulat GRADINA DEMNITĂȚII UMANE își propune sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la persoanele marginalizate social; în sprijinul acestei idei, cei 12 copaci 

au fost „botezati”, numele pe care aceștia le-au primit fiind: Implicare, Înțelegere, Încredere, 

Profesionalism, Respect, Empatie, Toleranță, Responsabilitate, Caritate, Întrajutorare, Iubire, 

Speranță.   După plantarea celor 12 copaci în spațiul aparținînd Asociației Blijdorp România, 

tinerii cu dizabilități vor așeza in fiecare dintre acestea articole fabricate de către ei din lut, carton, 

hartie, pânză și sfoară, etc cu însemnele numelor celor 12 copaci.  

 

VI. Retrospectivă a evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Asistentei Sociale la Suceava  

la emisiunea 3G realizata de Mihai Pînzaru PIM si Bobby Stroe- Televiziunea Intermedia  

Joi, 26 martie, orele 17- Televiziunea Intermedia Suceava  

• Emisiune desfășurată sub egida Zilelor Asistenței Sociale, cu privire la fapte, situații, evenimente 

ce au marcat evenimentul enunțat. Invitați: Savencu Simion, Ionel Ivan, Irina Crainiciuc, 

Ecaterina Croitor, Florin Tarnauceanu, Sorin Morhan.  

 

 

 

 

În organizarea evenimentului au fost cooptate autorități publice locale și județene, mass-media, 
organizații nonguvernamentale, instituții de învățământ, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate din 
județul Suceava, asistenți sociali și beneficiari ai sistemului de asistență socială.  
 
 Sunt așteptați să participe asistenți sociali, studenți care urmează o specializare / program de studii 
în domeniul asistenței sociale, actori sociali implicați în acest domeniu de activitate, beneficiari direcți 
sau indirecți ai sistemului de asistență socială, alte persoane interesate să promoveze și să susțină profesia 
de asistent social.  
 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) acordă un credit profesional 
tuturor participanţilor la acest eveniment şi 2 credite profesionale celor care vor susţine prezentări sau vor 
fi implicaţi în procesul de organizare a evenimentului.  

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România este autoritatea profesională în domeniu 
care reprezintă, apără și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, naţional și 
internaţional, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului social în exercitarea 
profesiei, asigură respectarea de către asistenţii sociali a obligaţiilor care le revin faţă de beneficiari, 
instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei. 
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