
asistența socială văzută de teoreticieni 

și practicieni? Care ar fi acestea? 

Da, sunt văzuți separat! Unii fără alții însă, nu 

au șanse de reușită într-o societate ce își 
dorește șanse egale pentru semenii săi. 

Asistentul social nu își poate practica 

meseria inginerește, el se confruntă adesea 

cu destine tragice ce implică suferință, 

neputință, inconștiență, inconsecvență. El are 

nevoie pe de o parte de o cunoaștere 

amănunțită a unor metode de lucru și a unor 

tehnici de comunicare, de aprofundare a 

unor teorii, tratate, cercetări în domeniu, 

adică de teorie, iar pe de o altă parte, de o 

experiență profesională personală dobândită 

în relația cu celălalt, adică de practică.  

Statul are nevoie atât de teoretician cât și de 

practician, care trebuie să lucreze în echipă, 

propunând permanent modele, metode de 

lucru conceptuale, proiecte de lege, 

programe de pregătire și formare/

supervizare a specialiștilor, bazate pe 

realitatea din teren .  

Flerul și intuiția, abilități absolut necesare 

unui asistent social, trebuie să fie susținute 

de o solidă bază documentară, de o 

capacitate de analiză și sinteză a  

informațiilor. Astfel, împreună, aceste 

aspecte fac ca granița dintre teorie și 
practică să se întrepătrundă și să formeze un 

tot unitar. Teoreticianul și practicianul nu 

trebuie priviți separat deși fiecare dintre ei 

au rolul lor bine definit într-o societate ce se 

vrea a fi modernă.   

  Mesajul meu pentru asistenții sociali din 

România e de fapt o invitație spre analiză 

personală. Dragi colegi asistenți sociali, aveți 
așteptări de la voi astfel încât să transmiteți 
siguranță, determinare, pregătire dar și empatie 

față de nevoile celor pentru care lucrați zi de zi. 

Nimic nu este întamplător - sunteți asistenți 
sociali pentru că v-ați dorit să fiți, iar pentru a 

ne fi recunoscută profesia, e nevoie ca toți 
laolaltă și fiecare în parte să ne-o asumăm cu 

tot ceea ce presupune ea. A fi asistent social 

este un privilegiu și doar cei care simt pot să 

transmită, iar ființa umană are nevoie să 

primească ca să evolueze. Să spunem deci, 

START evoluției! 

1. Sunteți de scurt timp 

președintele structurii teritoriale 

Dolj a CNASR, cu ce gânduri porniți 
la drum și care sunt planurile de 

viitor? 

Pornesc la drum cu multă încredere și 
deschidere spre nou. Am o echipă 

destoinică formată din asistenți sociali cu 

experiență în domenii diferite de 
expertiză socială, astfel că, împreună 

încercăm să formăm o imagine de 
ansamblu a ceea ce înseamnă să fii 

asistent social în relație directă cu diverse 

categorii de beneficiari.  

Planurile sunt multe, complexe și toate 

pleacă de la ideea de promovare și 
consolidare a profesiei de asistent social 

în plan local prin formarea unei percepții 
sociale clare și concrete asupra a ceea ce 

presupune această profesie. Sunt asistent 
social înainte de toate! 

2. Descrieți pe scurt care este rolul 

structurilor teritoriale ale CNASR. 
Reprezintă CNASR în plan local ajutând 

la consolidarea profilului public și a 

percepției publice față de profesia de 
asistent social. În acest context, este 

absolut necesar să fie promovat și 
susținut statutul asistentului social iar 

asistenții sociali îndemnați să își 
desfașoare activitatea în acord cu codul 
lor deontologic. 

 Colaborează cu instituțiile de profil din 

regiune pentru a înțelege mecanismul de 

funcționare al fiecarui sistem în parte, 

putând astfel să propună sau să inițieze 
studii, analize, cercetări ce au drept scop 
dezvoltarea unor metode de bună 

practică pentru asistenții sociali. 

Implică toți membrii în acțiuni și activități 
ce au drept scop conturarea imaginii de 

asistent social și consolidarea profesiei la 

nivelul percepției sociale. De aceea, 

asumându-ne statutul profesional, 

transmitem că avem unul și „suntem 
parte din echipă“. 

 3. Cum vedeți în prezent profesia   

de asistent social și ce acțiuni 

credeți că ar fi determinante pentru 

promovarea, recunoașterea și 

dezvoltarea profesiei  noastre?  

Asistentul social este spiritul societății, el 

formează nucleul  (pentru unii mama, 

pentru alții tata, polițistul, avocatul, etc). 

Vorbim aici despre vocație, nu doar 

despre un job - îți pasă de celălalt înainte 

de a-ți păsa de tine, iar pentru bunăstarea 

socială este necesară implicarea directă a 

asistentului social. 

 Conceptul devine realitate însă și 
asistentul social are nevoie de valorizare, 

respect și susținere din partea tuturor 
factorilor de decizie iar pentru a fi 

recunoscută, promovată și dezvoltată 
profesia noastră, este nevoie să fie 

acceptată ideea de evoluție socială, în care 

fiecare individ este unic și are nevoie de 
satisfacerea nevoilor într-un mod unic, 

personal. Azi oamenii înțeleg ideea de 

sprijin pentru depășirea problemelor 
personale, de servicii sociale ce le apară 

interesele și drepturile, de specialiști 
capabili să asigure eficientizarea și 
facilitarea absorbției suportului social, 

diagnosticarea problemelor socio-umane 

și crearea unor soluții pentru prevenție. 

Nu se poate fără noi cum nu se poate nici 

fără alți specialiști ce lucrează cu sufletul 
omului. Acceptând aceste aspecte, ne 

acceptăm de fapt condiția umană, iar asta 

nu poate fi decât evoluție determinată ca 
urmare a maturizării colective.  
 4.Credeți ca există decalaje între 

 

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.  

Lavinia Bucur – asistent social, 

președinte structura teritorială 

Dolj a CNASR 

         Interviu cu Lavinia Bucur, 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 oportunități 

ale asistenței sociale  

Din activitatea sucursalelor locale: 

“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 

 

Vă prezentăm succint principalele acțiuni care au avut loc în cadrul campaniei 

naționale în  cursul lunii octombrie: 

 La ceas de sărbătoare, Sucursala Teritorială Timiș a Colegiului Național al Asistenților Sociali 

(CNASR) s-a alăturat ca partener Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universităţii 

de Vest din Timișoara (UVT) la evenimentul de celebrare a 25 de ani de asistență socială pe tărâm 

bănățean. Astfel, în data de 12 octombrie, între orele 10.00 şi 12.00, timişorenii au fost invitaţi în Aula 

Magna a UVT pentru a-i sărbători pe cei ce au urmat chemarea de a face bine, şi-şi oferă dragostea 

semenilor aflaţi în dificultate – asistenţii sociali. 

 
„Provocări și oportunități ale asistenței 
sociale în județul Arad”, Dezbatere, 13 
octombrie 2017, între orele 10.00– 12.00 
— Sala Consiliului Județean 

Organizatori: Sucursala Teritorială Arad a 
Colegiului Național al Asistenților Sociali 
(CNASR), în parteneriat cu Consiliul Județean 
Arad. 

 

Până în prezent, campania “Toată Ţara 

în picioare pentru Asistenţa Socială” 

s-a desfăşurat în 14 judeţe. Au fost 

organizate diverse evenimente la care au 

participat asistenţi sociali, oficialităţi 

publice locale, societatea civilă, cadre 

universitare şi susţinători ai profesiei de 

asistent social.  

Sucursalele CNASR active 

în îndeplinirea rolului lor 

La nivelul structurilor judeţene ale Colegiului, dar și la nivel central,  au fost organizate diferite 

conferinţe, seminarii, ateliere de lucru: 

 Workshop ,,Vârsta a treia. O perspectivă transdisciplinară”, organizat de către Sucursala 

CNASR Iași, în 6 octombrie 2017. Evenimentul a fost creditat cu un număr de 2 credite profesionale. 

 Programul  "DIALOGURI" - dezbaterea "Asistența socială – etică și deontologie 

profesională", organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali – Comisia de deontologie 

profesională în data de 31 octombrie 2017, începând cu orele 16:00 la sediul CNASR – str. 

Biserica Amzei, nr. 29, et.3, sector 1, București - pentru a discuta despre provocările și obstacolele 

întâlnite în asistența socială, din prisma eticii și deontologiei profesionale. Prin această întâlnire 

organizatorii și-au propus să redescopere valorile profesionale și să se identifice soluții la provocările 

pe care practica profesională le aduce în relație cu beneficiarii serviciilor sociale, angajatori și colegi! 

Asistenții sociali care au participat la program  vor primi 1 credit profesional. 

  



“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 

 

     În cursul lunii septembrie a apărut ,,Ghidul de bune practici privind incluziunea socială și pe piața muncii a persoanelor private de 

libertate - „Schimbăm destine!” 

     Publicația vizează asigurarea transferului de cunoaștere între România și Republica Moldova și se adresează îndeosebi practicienilor din domeniul 

incluziunii sociale și profesionale a persoanelor private de libertate, deopotrivă asistenți sociali, psihologi sau educatori, angajați ai instituțiilor publice sau 

organizațiilor neguvernamentale de profil, din Republica Moldova. Ghidul  urmărește prezentarea de modele eficace de acțiune, aplicate în realitățile 

sociale, economice și culturale ale celor două țări, în domeniul reinserției socio-profesionale a persoanelor care au comis fapte anti-sociale. 

      Volumul a fost editat în cadrul proiectului „O viață nouă pentru tinerii delincvenți”. Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2016 - octombrie 

2017, în Republica Moldova și este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe din România, prin Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare 

(RoAid) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală. 

Implementarea acestui proiect este coordonată de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare, din 

Republica Moldova și Institutul Intercultural Timișoara, din România.  

 

Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina de prezentare a proiectului https://oviatanoua.proiecte.uvt.ro/, sau puteți transmite un email cu 

solicitarea dumneavoastră la adresa elena.baciu@e-uvt.ro.  

 

Conferințe și relații internaționale 
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În perioada 2-3 noiembrie 2017, Departamentul de Asistență Socială al 

Universității din București vă invită să participați la cea de-a doua ediție a Conferinței 

Internaționale în Asistență Socială – SWIC 2017. Tema conferinței – Adaptarea asistenței 

sociale la noile realități turbulente ale lumii – își propune să adune contribuții centrate pe 

problemele cu care se confruntă asistența socială în contextul unei lumi ce se află în 

schimbare continuă și rapidă. 

În cadrul conferinţei puteţi participa la următoarele workshop-uri: 

-Social work with refugees – experiences and practices - Univ. Dr. Amara Renate 

ECKERT (workshopul va fi susţinut în limba engleză, joi, 2 noiembrie, 9:00-11:00).  

-Când iubirea lasă răni - lucrul cu victimele violenţei domestice - Asociaţia 

ANAIS (workshopul va fi susţinut în limba română, joi, 2 noiembrie, 9:00-11:00).  

-The Importance of Teacher’s Self-Reflection in Creating a Trauma-Informed 

Social Work School – Assist. Prof. H. Özden BADEMCI (workshopul va fi susţinut în 

limba engleză, joi, 2 noiembrie, 9:00-11:00).  

-Asistarea persoanelor LGBT - Asist. univ. dr. Iuliana Elena MOLNAR 

(workshopul va fi susţinut în limba română, joi, 2 noiembrie, 11:15- 13:15)  

-Casă şi acasă. Celălalt. Ceilalţi. - Lect. univ. dr. Mihaela ŞCHIOPU (workshopul va 

fi susţinut în limba română, joi, 2 noiembrie, 11:15- 13:15).  

-The possibilities and challenges of communication in social work (Posibilităţile şi provocările comunicării în asistenţa socială) -  

Asist. univ. dr. Lucija VEJMELKA şi Lect. univ. dr. Mirela ANGHEL (workshopul va fi susţinut în limba engleză, joi, 2 noiembrie, 11:15- 

13:15).  

      FINANŢĂRI 

 

Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2017: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19271/surse-de-finantare-pentru-luna-

octombrie-2017 

POCU&POR: Prelungire termen de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate 

urbane: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19214/pocu-por-s-a-prelungit-termenul-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-

destinate-comunitatilor-marginalizate-urbane 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inac-

tive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19212/am-pocu-a-publicat-in-

consultare-ghidul-scheme-nationale-programe-de-ucenicie-si-stagii-pentru-someri-si-persoane-inactive-persoane-de-etnie-roma-persoane-din-

mediul-rural 

POR: Fonduri europene pentru închiderea a 50 de centre de plasament din România:  http://www.fonduri-structurale.ro/

stiri/19301/fonduri-europene-pentru-inchiderea-a-50-de-centre-de-plasament-din-romania 

POCU: S-a lansat apelul „România Start Up Nation”: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19237/pocu-s-a-lansat-apelul-romania-

start-up-nation 

Să învățăm de la experții comunității fonduri-structurale.ro: Ce e de făcut când ți s-a respins proiectul?:  http://www.fonduri-

structurale.ro/stiri/19240/sa-invatam-de-la-expertii-comunitatii-fonduri-structurale-ro-ce-e-de-facut-cand-ti-s-a-respins-proiectul 
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Mariana Gâju – primarul comunei   

Cumpăna, județul Constanța   

 
     

 
 
 

 
 

Care este, din punctul d-voastră de vedere, rolul asistentului social în 

relația cu comunitatea? 
   Asistenţa socială poate fi considerată mai mult o vocaţie decât o profesie. La baza 
ei stă dorinţa de a-i ajuta pe alţii şi de a contribui la schimbarea în bine a vieţii celor 

din jur, promovând dezvoltarea şi coeziunea socială. 

Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile și principiile 

fundamentale ale profesiei: justiția socială, demnitatea și unicitatea persoanei, 

integritatea persoanei, autodeterminarea, confidențialitatea, importanța relațiilor 

interumane, furnizarea serviciilor cu competență și în beneficiul clienților. Un 
asistent social are misiunea de a acorda suport persoanelor aflate în situaţii dificile, 

fiind un fel de „înger păzitor” al acestora.  El ajută persoanele cu deficienţe psihice şi/
sau fizice, pe cele cu un comportament antisocial sau cu alte probleme sociale să se 
(re)integreze în societate, din punct de vedere psiho-social şi profesional. Contactul 

cu persoane din medii defavorizate face din această meserie o provocare continuă, 
solicitând multă fermitate, răbdare dar şi prezenţă de spirit.  
Asistentul social ajută oamenii să-şi rezolve problemele legate de situaţia lor socială 

sau personală acţionând la nivel individual (prin asistenţă economică, psihologică, 
morală), interpersonal şi de grup (prin terapii de familie, de cuplu sau pentru grupuri 
defavorizate) şi comunitar (prin rezolvarea conflictelor etnice, de grup). 

     Deoarece interacţionează cu segmente vulnerabile ale populaţiei, are 
nevoie de o atitudine pozitivă faţă de oameni, abilităţi de comunicare bine 
dezvoltate şi capacitatea de a se adapta persoanelor din medii diferite. 
Este esenţial să poată trece peste prejudecăţi şi să trateze cu respect persoanele 

aflate în îngrijirea sa, indiferent de problemele sau trecutul  acestora.  
Răbdarea şi deschiderea sunt două calităţi fundamentale ale acestei profesii, 
alături de capacitatea de mediere a conflictelor şi de negociere. Dincolo de tact, 

empatie şi blândeţe, un asistent social trebuie să se poată detaşa de situaţiile negative 
cu care intră în contact, pentru a nu se încărca cu  problemele clienţilor şi a nu le lua 
asupra sa. De aceea, și asistentul social are nevoie la rândul lui de supervizare şi de 

sprijin psiho-emoţional. Asistentul social are în permanenţă grijă să respecte legislaţia 
în vigoare care din păcate se modifică continuu, iar birocraţia este extraordinar de 
mare. 

    Cum este perceput asistentul social de către comunitate? 
     Deşi asistenţa socială a fost reînfiinţată încă de acum 20 de ani, totuşi foarte 
puţini cunosc ce presupune practicarea acestei meserii. Adeseori titlul de asistent 
social a fost confundat cu cel de asistent personal sau de asistent maternal. În urmă 

cu câţiva ani chiar unele din noile acte normative făceau referire în mod eronat la 
asistenţii personali folosind termenul de „asistent social”. Deosebirea este destul de 

mare, pentru că în timp ce asistentul personal este angajat pentru a îngriji o persoana 

încadrată în gradul unu de handicap grav, după cum și asistentul maternal este 
angajat pentru a îngriji, în propria familie, unul sau mai mulţi copii,  asistentul social, 
specialistul cu studii superioare în domeniul asistenţei sociale, evaluează prin 

metodele şi tehnicile specifice, situaţia de vulnerabilitate sau de criză în care se află 
beneficiarii săi, stabileşte un plan de măsuri în vederea îmbunătiţirii situaţiei de  
dependenţă socială, facilitează accesul la diferite servicii sociale a celor care au 

nevoie şi de asemenea, identifică riscul apariţiei de noi situaţii similare ajutând 
totodată la prevenirea  acestora  şi la  îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor care se 
află în diferite nevoi sociale. Astfel că, asistentului social îi revine sarcina de a stabili 

împreună cu clientul său modul în care resursele comunităţii vor fi folosite în 
vederea ajutorării. 
Asistenţii sociali din primărie prestează o muncă care poate fi considerată în folosul 

comunităţii locale, identificând şi intervenind pentru toate acele cazuri sociale şi de 
asemenea încercând să prevină apariţia altor situţii similare. 
Schimbarea în comunitate depinde de modificarea sau îmbunătăţirea legislaţiei, prin 

coroborarea corectă a actelor normative care privesc beneficiarii de servicii sociale 
(persone cu dizabilităţi, copii ai căror părinţi sunt la muncă în străinătate, familii 
defavorizate etc.)  dar şi de activitatea şi rolul asistentului social. 

    Dacă ar fi să puteți face o schimbare în comunitatea pe care o 

reprezentați, care ar fi acea schimbare? 

     În comunitate prin Serviciul Public de Asistenţă Socială propun ca prin unitatea 

de acţiune comună a tuturor factorilor locali decizionali (Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Public Comunitar Local,  Evidenţa Populaţiei, Poliţie Locală şi 
Naţională, medici, preoţi, unităţi de învăţământ ) să se realizeze lunar şi ori de câte 
ori este nevoie acţiuni  de evaluare, verificare în teren şi monitorizare a tuturor 

persoanelor şi familiilor, beneficiare de orice forme de sprijin social. Astfel, împreună 
putem găsim soluţii de a furniza cât mai multe servicii sociale pentru aceste 
persoane, servicii adaptate nevoilor lor, pentru a reuşi să iasă din situaţia de 

dependenţă socială şi să îşi schimbe statutul din persoane asistate social, la persoane 
active pe piaţa muncii. 
Propun de asemenea să nu mai fie încurajată nemunca cu multă uşurinţă prin 

acordarea de ajutoare sociale. Sunt familii care aşteaptă venitul minim garantat, 
refuzând orice loc de muncă acordat. Administraţia publică a comunei respinge astfel 
de cereri după ce au refuzat ofertele de locuri de muncă. Există familii care, din 

păcate, dau naştere la copii,  trăind din alocaţia de stat şi venitul minim garantat. 
      Ce instrumente ar trebui sa aibă asistentul social dintr-o comunitate 

pentru a-și îndeplini cu succes atribuțiile? 

       Un asistent social, conform legii, este un asistent social, care după finalizarea 

studiilor universitare, are deja cunoştinţe şi instrumente specifice pentru a lucra cu 
beneficiarii de asistenţă socială. Dar, văzând situaţia din teren, instrumentele pe care 

ar trebuie să le aibă un asistent social într-o comunitate sunt reprezentate de o bază 
logistică adecvată pentru a-şi desfăşura activitatea conform standardelor ce se impun, 
dar mai ales de o bază legislativă clar definită, care să îl ajute în soluţionarea cazurilor 
multiple ce apar în comunitate.  

     Un mesaj de încurajare pentru asistenții sociali din România. 
      Fără specialişti licenţiaţi în domeniu nu se pot dezvolta servicii sociale de calitate, 
acreditate conform legislaţiei. Nu se pot implementa proiecte care să dezvolte 

comunitatea şi să reducă numărul persoanelor asistate social. 
       Încurajez toţi reprezentanţii autorităţilor publice locale să dezvolte 
serviciile de asistenţă socială cu personal specializat. 

       Să ne implicăm cu toţii pentru a promova asistenţa socială, pentru a promova 
OMUL - asistent social. Omul care pune şi profesionalism şi suflet în tot ceea ce 
desfăşoară prin activitatea sa. 

                                              OMUL SFINŢEŞTE LOCUL!  
 

 

 

Aşteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră în  legătură cu 

informațiile pe care doriți să le regăsiți în viitoarele ediții ale 

newsletter-ului. 

 Contact: 

București, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, 

cod postal 010393 

tel1: 0748 124 585 tel2: 021 317 51 25  

fax1: 031 817 20 477 

 

fax2: 021 317 24 30 

e-mail: cnasr@cnasr.ro 

Grafica si îngrijire ediție:            
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Ce spun alții despre noi 


