
Aşa cum spunea Nicolae Opopol, “ 

nimic nu este mai eficient şi nimic 

nu costă mai ieftin ca prevenţia”.  

  Ce a însemnat pentru tine 

premiul obţinut în cadrul Galei? 

 

Acest  premiu a însemnat în 

primul rând recunoaştere. Şi mă 

refer nu la recunoaşterea muncii 
unei  singure persoane -  ci la 

recunoaşterea muncii unei echipe, 

precum şi a fiecarui asistent social 

ca şi mine, care îsi duce lupta în 

anonimat, cu modestie, cu dăruire 

şi pasiune, cu sacrificii,  încercând 

să aducă schimbarea în colţul său 

de lume. Eu aşa am înţeles şi aşa am 

primit acest premiu: ca 

reprezentant al asistentului social 

din domeniul comunitar, care îşi 

iubeşte profesia şi o dovedeşte zi 

de zi prin munca sa. Este un premiu 

al tuturor celor care se regăsesc în 

descrierea mea (sumară dealtfel).  

Ce ai vrea să le transmiţi 

colegilor tăi? 

Să creadă în schimbare şi să fie 

convinşi că munca şi strădania lor  

nu e în zadar, ci e contribuţia lor la 

un viitor mai bun.  Nouă ne revine 

sarcina de a dovedi importanţa şi 

demnitatea profesiei de asistent 

social în România: prin acţiunile 

noastre, fiecare în parte şi toţi 

împreuna!  Să fie mândri, să fie 

Care este motivaţia ta  în 

profesia de asistent social?  

   

      Asistenţa socială a fost ca o 

revelaţie pentru mine.  Şi e foarte 

important că lucrez în comunitatea 

în care am crescut, mă motivează 

inimaginabil de mult că prin prisma 

profesiei am ocazia să le fiu 
aproape oamenilor din comunitate 

în momentele lor cele mai dificile. 

Mai simplu de atât: îmi plac 

provocările, îmi iubesc profesia şi 

mă motivează şi felul în care 

oamenii reacţionează ca răspuns la 

munca mea. 

  

Care crezi că ar fi cele mai 

pregnante probleme cu care se 

confruntă comunităţile rurale, 

din prisma asistenţei sociale?  

Problemele sunt multiple şi 

diverse, dar aş spune ca o 

problemă majoră cu care se 

confruntă comunităţile rurale din 

România o constituie chiar lipsa 

asistenţilor sociali. Există 

comunităţi în care acesta lipseşte 

cu desăvârşire, una dintre cauze 

fiind ignoranţa şi indiferenţa cu 

care unele autorităţi locale tratează 

acest aspect. E nevoie – aş spune 

cu precădere în comunităţile rurale 

– de asistenţi sociali! E nevoie ca 

autorităţile şi factorii de decizie să 

înţeleagă importanţa acestora, că 

sunt indispensabili în societatea 
actuală, că aceştia trebuie 

valorizaţi, sustinuţi, stimulaţi. 

Trebuie să privească viitorul 

comunităţii pe termen lung, să fie 

preocupaţi de schimbare, să 

investească în vitor. Să înţeleagă 

rolul extrem de important al 

asistentului social -  acela  de a 

lupta într-o lume plină de sărăcie, 

nedreptate  şi  inegalitate pentru 

demnitatea şi drepturile 

oamenilor,  ei oferind suportul 

necesar pentru ca aceştia să-şi 

recapete funcţionalitatea socială.  

 

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.  

Vă prezentăm succint principalele acțiuni care au avut loc în cadrul campaniei naționale în  cursul lunii august 

Luisa Avram— asistent social  

la Primăria Balcani, județul 

Bacău, câștigătoarea Premiului 

Asistentul Social în domeniul 

Asistenței Sociale Comunitare, 

Gala Națională a Excelenței în 

Asistență Socială, ediția 2017 

    Interviu cu Luisa Avram, asistent social 
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―Toată țara în picioare 

pentru asistența socială‖ 

are scopul de a aduce în 

a ten ț i a  autor i tă ț i l or 

c e n t r a l e  ș i  l o c a l e 

necesitatea respectării și 

va lorizări i  statutulu i 

asistentului social.  

Provocări și opor-

tunități ale asistenței 

sociale  

Din activitatea sucursalelor locale: 

“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 

În perioada 2-3 august, Vasluiul a fost gazda 

unui eveniment inedit la nivel național, Social 

Workers Camp (tabăra asistenților sociali), 

prilej de reuniune formală și informală a 

specialișstor care interferează cu zona 

serviciilor sociale, din mediul public și privat, 

organizat de Structura Teritorială 

Vaslui a Colegiului Național al Asistenților 

Sociali din România. Tabăra asistenților sociali 

și-a propus crearea unui cadru de proiecție a 

viitorului asistenței sociale la nivel județean, a 

concentrat prezentări stiintifice și 

profesionale, a generat atitudine proactivă și 

sustenabilitate din partea ofcialităților locale în 

nobila misiune a asistenților sociali.  

Va prezentam cateva marturii ale 

participantilor: 

"Am constatat că orice 

întâln ire de lucru a 

asistenţilor sociali se încheie 

cu regretul aproape general 

că nu am reuşit să ne cuno-

aştem mai bine. Cred că un 

eveniment anual ca Tabăra 

de asistenţă socială de la Vaslui, răspunde aces-

tei dorinţe. Am avut prilejul să-mi cunosc co-

legii mai bine, dincolo de hârtii, telefon şi birou. 

Am împărtşit cu cei prezenţi nu doar informaţii, 

ci şi sentimente, emoţii, bucurie, am depăşit 

formulele oficiale şi am devenit prieteni." 

"Reţeaua de asistenţă socială se îmbogăţeşte 

anual cu noi asistenţi sociali. Tabăra de asistenţă 

socială de la Vaslui mi-a oferit prilejul să-mi 

revăd colaboratorii şi să-i cunosc pe unii dintre 

noii colegi." 

Sergiu Stratulat- asistent social principal-Spitalul 

de Psihiatrie Negreşti 

“Social Worker Camp s-a 

dorit a fi un eveniment 

dedicat asistenţei  sociale şi 

nu în ultimul rând omului – 

asistentul social. Aceasta 

întâlnire a adunat oameni 

care au o vocaţie, o înclinaţie 

pentru această profesie, 

pentru cei mai mulţi dintre noi, cariera în 

asistenţa socială poate fi considerată “un hobby 

al sufletului”. Acest eveniment inedit ne-a unit 

în numele asistenţei sociale  şi mi s-a confirmat 

faptul că suntem o echipă, că avem nevoie unii 

de alţii pentru a învăţa, pentru a ne perfecţiona 

şi a putea oferi copiilor/tinerilor, familiilor, 

comunităţii servicii de bună calitate astfel încât 

să atingem scopul final, acela de a schimba in 

bine vieţile şi destinele acestora.” Monica 

Mereuţă-asistent social principal  D.G.A.S.P.C 

Vaslui 

“Social Workers Camp  mi

-a reamintit cât de im-

portantă este munca 

echipei pluridisciplinare în 

creionarea v i i toru lu i 

copiilor si a persoanelor 

aflate in nevoie din sis-

temul de protecţie. Pentru 

a putea oferi servicii de 

calitate este nevoie de o implicare responsabilă, 

de depăsirea  ideilor preconcepute şi de con-

stientizarea faptului că în fiecare dintre noi stă 

schimbarea. Să nu uităm, că înainte de toate 

trebuie să fim oameni.” 

Anamaria Dobrea  -Manager de caz  

D.G.A.S.P.C.Vaslui 

 

Sucursalele CNASR active 

în îndeplinirea rolului lor 

 

- Sucursala  Teritoriala Constanta a CNASR  a organizat în data de  19.08.2017 alegeri pentru 

conducerea sucursalei; 

- Sucursala Teritoriala Dolj a CNASR  a organizat în data de  31.08.2017 alegeri pentru condu-

cerea sucursalei; 

- Sucursala Teritorială Tulcea a CNASR, organizează în data de 31 august 2017, Conferința cu 

tema ”Parenting-ul eficient - Creșterea și educarea eficientă a copiilor”. Lectorii vor fi din 

Tennessee, Statele Unite ale Americii, specialiști, persoane cu experiență în domeniu și 

conferențiari pe plan internațional: David Howard Simmerman - Masters of Education in 

Counseling, East Tennessee State University și alte studii în specialitate, împreună cu Steven 

Meador - Institut d’Enseignement Actif, Nice, France; Masters of Science in Military Operational 

Art and Science, U.S. Air Force Air Command and Staff College; Juris Doctorate, Cumberland School of 

Law și alte studii. 



“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 

 
În luna august a acestui an,  a fost publicat newsletter-ul IFSW, care cuprinde teme interesante şi de actualitate. Le puteţi accesa 

la paginile: 

- h t tp : / / i f sw .org /news /g loba l -p rob lems - loca l - so lu t ions - the -ro le -o f - soc ia l -workers - l e ssons - f rom-a fr i ca / ?

utm_source=News+signup&utm_campaign=2a43253d11-RSS_EMAIL_NEWS&utm_medium=email&utm_term=0_f1659bc18d-

2a43253d11-81598529  

- h t t p : / / i f sw .o r g /n ew s / wha t - i s - t h e - po t e n t i a l - o f - g l ob a l - so c i a l -wo rk - so l i d a r i t y - t o - ch an ge - t h e -w or l d / ?

Conferințe și relații internaționale 

P AV O L U M U L  I 1 ,  A N U L  1  

În perioada 7-11 iulie 2017 dna. 

Lect.dr. Georgiana Rentea, 

asistent social membru în echipa 

proiectului Asistenții sociali din 

România: cine, ce, unde, cum? a 

participat la conferința 20th 

Biennial International Symposium 

of International Consortium for 

S o c i a l  D e v e l o p m e n t  - 

Multidisciplinary Education and 

Practice for Social Development 

and Social Good la Zagreb, 

Croația. Cu această ocazie a 

prezentat rezultatele cercetării 

realizate în parteneriat cu 

CNASR în cadrul lucrării 

“Sources of Job Satisfaction Among 

Romanian Social  Workers” 

realizată împreună cu Florin 

Lazăr, Daniela Gaba, Anca Mihai, 

Alexandra Ciocănel și Shari 

      NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

 

 

Participarea la conferință este finanțată 

dintr-un grant al Autorității Naționale 

de Cercetare Științifică, CNCS – UE-

FISCDI, proiect PN-II-RU-TE-2014-4-

2322-361/2015. Asistenții sociali din 

România: cine, ce, unde, cum?.  

https:// socialworkersroma-

nia.wordpress.com 

În perioada 28 august -1 septembrie 2017 

dna. Alexandra Ciocănel, membru în echipa 

proiectului Asistenții sociali din România: cine, 

ce, unde, cum? a prezentat rezultatele cer-

cetării realizate în parteneriat cu CNASR la 

conferința European Sociological Association, 

(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, 

SubjectivitiesEuropean Sociological Association, 

la Atena, 

Grecia. Cu această ocazie a prezentat re-

zultatele cercetării realizate în parteneriat 

cu CNASR în cadrul lucrării “Between 

misrecognitions and satisfactions: 

health social workers’ professional iden-

tity” realizată împreună cu Florin Lazăr, 

Daniela Gaba, Anca Mihai, Georgiana 

Rentea și Shari Munch. 

 

Participarea la conferință este finanțată 

dintr-un grant al Autorității Naționale de 

Cercetare Științifică, CNCS – UEFISCDI, 

proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2322-

361/2015. Asistenții sociali din România: cine, 

ce, unde, cum?.  

 

 

Hotărârea nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal 

profesionist( M.O.nr.659/10.08.2017) 

Legea nr. 164/10.07.2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (M.O. nr. 544/11.07.2017) 

Legea nr. 172/14.07.2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  ( M.O. nr. 576/19.07.2017) 

Ordin nr. 393/13.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale, nr. 630/06.06.2017 al ministrului sănătății și nr. 

4.236/27.06.2017 al ministrului educației naționale  pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor 

comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei (M.O. nr. 528/06.07.2017) 

Hotărârea nr. 448/30.06.2017pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul 

adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor 

adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată  (M.O. nr. 524/05.07.2017) 

Hotărârea nr. 502/13.07.2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului ( M.O. nr. 596/25.07.2017)  

Hotărârea nr. 374/25.05.2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi 

completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 

implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002(M.O. nr. 414/06.06.2017) 

Ordin nr. 596/25.04.2017 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor 

în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017 (M.O. nr. 442/14.06.2017)  

Ordonanța de urgență nr. 51/30.06.2017  pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 508/30.06.2017)  

   

https://socialworkersromania.wordpress.com
https://socialworkersromania.wordpress.com
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L164-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L172-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-630-4236-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-630-4236-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG448-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG502-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG374-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O596-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/OUG51-2017.pdf


FINANŢĂRI 
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18944/surse-de-finantare-

pentru-luna-august-2017 

http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/13/programul-web-

ong-proiectarea-dezvoltarea-implementarea-si-gazduirea-gratuita-a-

paginii-de-internet-pentru-ong-uri 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19013/por-modificari-la-ghidul

-pentru-proiectele-de-regenerare-a-comunitatilor-defavorizate-os-4-3 

http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-

operational-regional/171/por-8-3-a-persoane-varstnice 

http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-

operational-regional/223/por-8-3-c-national-si-iti-dd 

http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-

operational-regional/225/por-8-3-b 

http://re-start.ro/apel-pentru-finantare-de-proiecte-consolidarea-

societatii-civile-romanesti-in-sprijinul-asociatiilor-persoanele-

vulnerabile-lansat-de-ambasada-frantei-in-romania/ 

Ce spun alții despre noi 

 

 

  Așteptăm sugestiile și propunerile 
dumneavoastră în legătură cu informațiile pe care 
doriți să le regăsiți în viitoarele ediții ale newsletter-
ului. 
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Interviu cu dl Dan Rusu, primar al 

comunei Adunații-Copăceni, jud. 

Giurgiu 

Ce ne puteți spune despre asistenții 
sociali ? 
Asistenții sociali sunt foarte apropiați de 

oameni si au credință în Dumnezeu, asta îi 

ajută să îi înțelegă pe cei vulnerabili și aflați 
în nevoie. Prin prima ocupației de primar 

am intrat în contact cu mulți asistenți 
sociali din comunități rurale și la toți am observat că sunt receptivi și 
aplecați spre rezolvarea problemelor sociale ale comunității. Un asistent 

social trebuie să aibă credință în Dumnezeu, să înțeleagă problemele și 
nevoile cumunității. 

Ar fi bine ca asistentul social să fie din comunitate? 

Nu are importanță dacă asistentul social este din comunitate sau 

nu, cel mai mult contează apropierea de oameni și credință în 

Dumnezeu. 

Cum vă ajută un asistent social și câți asistenți sociali aveți la 

Primărie? 

La primărie sunt angajați doi asistenți sociali și avem în jur de 

100 de persoane care necesită servicii de sprijin. Într-o 

comunitate cu 7000 de suflete  e mare nevoie de prezența 

asistentului social.  

De ce este important ca un primar sa aibă angajat un  asistent social  

profesionist? 
Este foarte important, dacă nu ai un asistent social bun e posibil să nu 

mai câștigi alegerile deoarece nu poți răspunde nevoilor comunității. Un 

asistent social preia o mare parte din problemele sociale ale comunitîții, 
iar edilul se poate ocupa de administrație, proiecte, infrustructura, etc.  

Dezvoltați afirmația ”un primar are viață lungă datorită unui asistent 

social” 
Majoritatea alegătorilor sunt persoane vulnerabile și dacă acestora le 

oferi servicii bune și răspunzi nevoilor acestora oamenii sunt mulțumiți. 
Datotită utilității asistentului social m-am decis să mai angajez încă un 

asistent social. Este foarte important să intervii prompt în rezolvarea 

vulnerabilităților. 
Care sunt criteriie după care angajați un asistent social? 
În mod obligatoriu un asistent social trebuie să fie absolvent al facultății 
de profil, să aibă abilități de a discuta cu toate categoriile sociale. 

Aveți cunoștință despre faptul că asistenții sociali sociali sunt 

organizați sub forma unui Colegiu Național al Asistenților Sociali? 
Nu știam, dar voi încerca să îi îndrum pe asistenții sociali din primărie 

către Colegiu. 

De când sunteți primar? 
Sunt primar de aproximativ un an de zile, timp în care am ajuns la 

concluzia că jumătate din problemele comunității sunt rezolvate de un 

asistent social. Un asistent social îndrumă persoanele cu handicap către 

servicii specializate, sprijină tinerele mame pentru întocmirea dosarelor 

de alocație, etc. 

Un primar are nevoie de un asistent social pentru dezvoltarea 

comunității? 
Un primar are nevoie de asistent social ca de aer și este nevoie ca un 

asistent social să fie cu studii și atestat în Colegiu. 

Ce ați dori să transmiteți asistenților sociali din România? 

Le mulțumesc tuturor ca ajută în primul rând cetățenii și în al doilea 

rând ne ajută pe noi, ca și primari. Sprijin creșterea salariilor din acest 

domeniu deoarce sunt de părere că este o muncă foarte grea, sfătuiesc 

toți primarii să angajeze asistenți sociali profesioniști. Dacă un asistent 

social reușeșete să empatizeze cu membrii comunității este un geniu. 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18944/surse-de-finantare-pentru-luna-august-2017
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18944/surse-de-finantare-pentru-luna-august-2017
http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/13/programul-web-ong-proiectarea-dezvoltarea-implementarea-si-gazduirea-gratuita-a-paginii-de-internet-pentru-ong-uri
http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/13/programul-web-ong-proiectarea-dezvoltarea-implementarea-si-gazduirea-gratuita-a-paginii-de-internet-pentru-ong-uri
http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/13/programul-web-ong-proiectarea-dezvoltarea-implementarea-si-gazduirea-gratuita-a-paginii-de-internet-pentru-ong-uri
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19013/por-modificari-la-ghidul-pentru-proiectele-de-regenerare-a-comunitatilor-defavorizate-os-4-3
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19013/por-modificari-la-ghidul-pentru-proiectele-de-regenerare-a-comunitatilor-defavorizate-os-4-3
http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/171/por-8-3-a-persoane-varstnice
http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/171/por-8-3-a-persoane-varstnice
http://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/223/por-8-3-c-national-si-iti-dd
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