
competenți în relația cu cei care 

vremelnic dețin puterea 

administrativă a țării atunci când ne 

prezentăm cauza profesiei de 

asistent social, o profesie profund 

nedreptățită în România actuală. 

Profesia voastră, profesia noastră, 

are nevoie de noi toți, are nevoie 

de concentrarea energiilor pozitive 

și a valorilor care ne-au marcat 

educația, vocația și expertiza 
noastră profesională. Cred, 

împreună putem să reușim! 

Mulțumesc aici tuturor colegilor 

mei care s-au aflat, în diverse poziții 
de conducere în structurile CNASR 

de-a lungul timpului și până astăzi! 

În acești 5 de ani de zile petrecuți 
împreună am reușit consolidarea 

profesiei de asistent social la nivel 

național. A venit timpul să ne 

propunem un nou obiectiv major: 

promovarea și valorizarea profesiei 

de asistent social la nivel național, și 
aceasta pentru că este timpul să ne 

ridicăm în picioare pentru asistența 
socială. Împreună reprezentăm, 

consolidăm și promovăm profesia 

de asistent social! 

 

 

 

 

Cu ce gânduri plecați la drum, în 

acest nou mandat de președinte 

al CNASR 2017 - 2022?  

Cu gânduri mari. Proiectele 

începute și dezvoltate cu și pentru 

CNASR în ultimii ani trebuie 

continuate. Împreună am făcut 

progrese remarcabile. Am reușit 
înființarea a 38 de filiale locale, 

imaginea Colegiului și a breslei 

noastre profesionale s-a 

îmbunătățit enorm iar campania 

națională dusă pentru promovarea 

și valorizarea profesiei de asistent 

social a avut rezultate 

impresionante: am crescut de la 

3.700 de membrii la aproximativ 

7.000 de colegi înregistrați în 

Registrul Național al CNASR!  

 

Cum vedeți viitorul sistem de 

asistența socială? 

Peste tot în țară se vorbește 

despre asistență socială, au apărut 

studii și cercetări care arată starea 

comunității profesionale, iar viitorul 

sistem de asistență socială va arăta 

așa cum noi ni-l dorim. Căci este 

timpul să ne ridicăm în picioare 

pentru asistența socială! Mi-am ales 

acest îndemn ca motto al strategiei 

mele pentru anii care vin întrucât el 

exprimă cel mai bine situația în 

care ne aflăm acum, fără teamă 

putem merge pe drumul afirmării 

la nivel național. Căci este în 

regulă să ne mândrim cu munca 

noastră! Cred cu tărie că a sosit 

vremea ca asistentul social să fie 

valorizat și promovat în România, 

iar aceasta este o realitate a zilei 

de astăzi!   

 

Ce le transmiteți confraților de 

breaslă, asistenților sociali care 

nu de puține ori „intră într-o 

casă și salvează o viață”?  

Dragi colegi, ca și voi și eu iubesc 

profesia de asistent social și cred 

cu tărie că putem să repunem 

profesia noastră pe coordonatele 

autorităților centrale și locale, că 

putem să fim fermi, hotărâți și 

 

În noul mandat conducerea CNASR derulează campania ,,Toată țara se ridică în picioare pentru asistența socială, 

ce are ca principal scop promovarea și valorizarea profesiei de asistent social la nivel național. 

Au fost organizate evenimente variate ce au adus în prim plan asistentul social și rolul important pe care îl are 

rezultatul muncii acestuia în societate.  

Doru Buzducea -Președintele 

CNASR și decanul Facultății de 

Sociologie și Asistență Socială 
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Toată țara în picioare pentru asistența socială ! 
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“Toată țara în picioare 

pentru asistența socială” 

are scopul de a aduce în 

atenția autorităților 

centrale și locale 

necesitatea respectării și 

valorizării statutului 

asistentului social.  

Provocări și  

oportunități ale 

asistenței sociale  

Din activitatea sucursalelor locale: 

“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 

 

“Cadrul legislativ privind buna practică și funcționare a Serviciului Public Asistență 

Socială la nivelul unităților administrativ-teritoriale” - seminar 

18 mai 2017 – Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tîrgul Jiu. Organizatori: CNASR 

Gorj, Consiliul Județean Gorj, DGASPC Gorj, Prefectura Județului Gorj, AJPIS Gorj, Direcția de 

Sănătate Publică, Fundația Terre des Hommes România și Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare 

Socială Gorj;  
 

„Asistența socială, știință și artă în contextul dezvoltării durabile” – conferință; 

8 iunie 2017 – Agnita, la Centru de Îngrijire și Asistență (CIA). Organizatori: CNASR Sibiu, 
Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și CIA Agnita. Manifestarea 

s-a încheiat cu o seară tradițional-românească ‒ șezătoarea: „La bunici, acasă” ‒ prilejuind astfel 

întâlnirea a trei generații: studenți, adulți (specialiști) și vârstnici (beneficiari ai CIA Agnita); 
 

”Provocări și oportunități ale asistenței sociale în județul Neamț” – dezbatere;  

23 iunie 2017 – Casa de Cultură din Târgu-Neamț. Organizatori: CNASR Neamț,  Primăria Târgu 

Neamț, Casa de Cultură Ion Creangă și DGASPC Neamț; 
 

„Stres și burn out în asistența socială” dezbatere; 

 24 iunie 2017, Hârja-Oituz. Organizatori CNASR Bacău, autorități locale și specialiști în domeniu; 
 

„Provocări și oportunități ale asistenței sociale în județul Ialomița” – dezbatere; 

4 iulie 2017 - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia. Organizatori Colegiul 

Național al Asistenților Sociali, Consiliul Județean Ialomița, DGASPC Ialomița și Centrul Cultural 

UNESCO „Ionel Perlea”.   În incinta centrului cultural s-a desfășurat și un Târg al Serviciilor Sociale 

din județ; 
 

26 iulie 2017, Filiala Ilfov – Giurgiu a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România 

(CNASR) se ridică în picioare pentru asistența socială, organizând la Penitenciarul Jilava, în Memorialul 

Fortul 13, un eveniment dedicat asistenților sociali și oficialităților județene ce susțin profesia de 

asistent social. 

Sucursalele CNASR active 

in îndeplinirea rolului lor 

Seminar ,,Comunicare, informare și suport 

pentru deținuți și familiile lor în statele 

Uniunii Europene. Rolul asistenților sociali 

în menținerea relației deținutilor cu copii 

lor” (Sucursala CNASR Ilfov-Giurgiu, 30 mai); 

Atelier de lucru ,,Aspecte legislative privind înca-

drarea în grad de handicap a copiilor: re-

sponsabilitățile autorităților locale. In-

stituționalizarea persoanelor vârstnice - 

proceduri și instrumente de lucru ale 

asistentului social” (Sucursala CNASR Sibiu, 

iunie); 

Atelier de lucru ,,Stres și burn out în 

asistență socială” (Sucursala CNASR Bacău, 

iunie);  

Atelier de lucru ,,ASISTENȚA SOCIALĂ – 

știință și artă în contextul dezvoltării dura-

bile” (Sucursala CNASR Sibiu, iunie);  

Atelier de lucru ,,Arta pentru vindecarea 

sufletului – utilizarea picturii ca metodă de 

intervenție în domeniul social” (Sucursala 

CNASR Bihor, iulie). 

  La nivelul structurilor județene ale Colegiului au fost 

organizate diferite conferințe, seminarii, ateliere de 

lucru: 

 

Conferința națională cu participare internațio-

nală ,,PSIHOTRAUMA. Punți între teorii și 

aplicații practice” Sucursala CNASR Brașov, 6 

- 9 aprilie); 

Workshop internațional ,,Reevaluarea acțiunii 

sociale. Valori fundamentale în practica 

profesională a asistenței sociale” (Sucursala 

CNASR Iași, 5 aprilie);  

 Seminar ,,Asistența sociala la granița dintre 

teorie și practică” (Sucursala CNASR Gorj, 5 

mai);  

Atelier de lucru ,,Managementul de caz in 

protectia copilului și servicii comuni-

tare” (Sucursala CNASR Vâlcea, 30-31 mai); 

Workshop ,,Implicații psiho-socio-medicale 

ale fenomenului violenței” (Sucursala 

CNASR Iași, 9 iunie); 
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Adunarea Generală a 

Federa ț iei  Inter-

n a ț i o n a l e  a 

Asistenților Sociali – 

Europa 

I o a n  D u r n e s c u , 

vicepreședinte CNASR, a 

participat, în perioada 26-

28 mai 2017, la Reykjavik, 

la Adunarea Generală a 

Federației Internaționale a 

Asistenților Sociali – Eu-

ropa. 

Cu această ocazie IFSW 

Europe a adoptat o 

declarație în privința par-

ticipării asistenților sociali 

în determinarea vârstei la 

copiii neînsoțiți, poziție ce 

urmează să fie discutată/

adoptată la nivel global. 

PRO TV - România, te iubesc! Invitat Doru Buzducea, Președinte 

CNASR – Despre necesitatea ca autoritățile locale să angajeze asistenți 

sociali, iar angajările să nu se mai facă după bunul plac al primarilor. 

Apariții mass-media 

Social Work Education in 

E u r o p e : C h a l l e n g i n g 

Boundaries Promoting a 

Sustainable Future , 

conferință, Paris, 26-29 

iunie 

 

Florin Lazăr, președinte al 

Comisiei de Cercetare în 

Asistență Socială a CNASR, a 

part ic ipat  la confer in ța 

organizată de European 

Association of Schools of Social 

Work (EASSW) și UNAFORIS 

(National Union of the Players 

in Education and Research in 

Social Work). 

 Au fost prezentate două 

c e r c e t ă r i  r e a l i z a t e  î n 

parteneriat cu CNASR: 

“The perception of social 

workers on their social 

work education” realizată de 

cei 3 membri ai Comisiei de 

Cercetare în Asistență Socială, 

Florin Lazăr, Csaba Laszlo Degi 

ș i  Mihai  Bogdan Iovu. 

“Professional development 

of qualified Romanian 

social workers: challenges 

and opportunities” realizată 

împreună cu Daniela Gaba, 

Georgiana-Crist ina-Rentea, 

Anca Mihai, Alexandra Ciocănel 

și Shari Munch. 

De asemenea, colegul nostru a 

fost ales membru în Comitetul 

Executiv al EASSW. 

Conferința „Empowerment 

individual și colectiv - 

concept și practice în munca 

socială”. 

 

Invitat: domnul Yann Le Bossé, 

profesor la Departamentul 

Fundamente și Practici în 

Educație al Universității Laval din 

Quebec, Canada. 

Eveniment organizat de CNASR 

împreună cu Centrul de Resurse 

și Informare pentru Profesiuni 

Sociale CRIPS și cu Facultatea de 

Sociologie și Asistenţă Socială 

din cadrul Universității din 

București. 

Conferința Change in 

P r o f e s s i o n s  a n d 

Professionalism – Signs 

and Directions 

 

În perioada 8-10 iunie 

organizată de ISA Research 

Committee 52, Sociology of 

Professional Groups, The 

Research Council of Norway 

și Akershus University 

College of Applied Sciences, 

Oslo.  

CNASR a fost reprezentat de 

Florin Lazăr, președintele  

Comisiei de Cercetare în 

Asistență Socială  

2 1  i u n i e  v i z i t a 

Norwegian Union of 

Social Educators and 

Social Workers  

CNASR a primit vizita unui 

grup de asistenți sociali și 

studenți la Asistență Socială 

din Norvegia, însoțiți de 

d o a m n a  S u n n i v a 

Roumimper, reprezentanta 

Sindicatului Asistenților 

Sociali și Pedagogilor Sociali 

din Norvegia (Norwegian 

Union of Social Educators 

and Social Workers (FO)). 

 

Norwegian Union of 

Social Educators and 

Social Workers (FO) este 

o organizație cu 27.000 de 

membri. Mai multe găsiți 
aici: https://www.fo.no/

english/category28.html  

Cristian Roșu, vicepreședinte CNASR, la emisiunea ”Aici, 

acum”, difuzată la TVR unde a atras din nou atenția 

necesității angajării asistenților sociali în serviciile sociale. 

https://www.fo.no/english/category28.html
https://www.fo.no/english/category28.html


    Colegiul National al Asistentilor Sociali  s-a constituit in februarie 

2005 in baza Legii 466/04.11.2004. Colegiul National al Asistentilor 

Sociali  este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel 

national și judetean. Colegiul National al Asistentilor Sociali, prin 

organismele sale, este reprezentant al corpului asistentilor sociali din 

Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si 

neguvernamentale, interne si internationale. 

EDITORIAL  

 

 

  Așteptăm sugestiile și propunerile 
dumneavoastră în legătură cu informațiile pe care 
doriți să le regăsiți în viitoarele ediții ale newsletter
-ului. 

Contact 

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, 

sector 1, cod postal 010393 

tel1: 0748 124 585  
tel2: 021 317 51 25  
fax1: 031 817 20 47 
fax2: 021 317 24 30 

e-mail: cnasr@cnasr.ro 

 

Grafica si îngrijire ediție:                
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Expunerea timp îndelungat la știri și informații 
confuze despre ce înseamnă asistentul social ne-a 

ținut   într-un con de umbră al profesiilor din 

România. Evenimentele derulate cu  ocazia zilelor 

asistenței sociale și nu numai, scot în evidență că 

încă ne căutăm drumul,  avem nevoie de mai mul-

tă coeziune între asistenții sociali, iar ce se 

întâmplă în jurul nostru ne îndeamnă la o luare de 

poziție serioasă.  

Cred că cea mai bună dovadă că mergem în 

direcția corectă este că fiecare dintre noi să ne 

facem datoria acolo unde suntem în societate.  

Bucuria observată pe chipul colegilor cu ocazia 

diferitelor întâlniri justifică necesitatea de a 

organiza mai des evenimente care să-i adune 

împreună pe asistenții sociali, facilitarea 

accesului la programe  de formare profesională, 

reuniuni informale sau schimburi de experiență. 

E nevoie să împărtășim patosul și dăruirea 

pentru profesie, să căutăm împreună pârghiile 

unei comuniuni organizaționale, să avem și să 

comunicăm o viziune. Recunoașterea rolului 

important pe care îl avem în societate poate fi 
realizată numai printr-o implicare reală, efectivă 

și profesionistă a tuturor asistenților sociali în 

acțiuni, activități, dezbateri, decizii care îi 

privesc.  

                                                                             

Vă provoc să fim autentici, buni și uniți !    

“Fiecare 

dintre noi 

să ne facem 

datoria 

acolo unde 

suntem” 

Ștefania Savin — asistent social principal 

Președinte Comisia de Imagine și Comunicare  


