
în familiile lor, naturale sau de adopție. 

    De departe, ceea ce îmi aduce bucurie, 
ceea ce mã face sã merg mai departe este 

conștiința lucrului bine fãcut. Poate sunã 
deșuet sau propagandistic, dar faptul cã știu 

cã îmi fac bine meseria și primesc feed-back-
uri în acest sens, îmi dã încrederea de a 
merge mai departe cu bucurie în suflet. Nu 

spun cã nu e loc de mai bine. Întotdeauna 
este și va fi. Suntem și noi, ca și societatea, 

într-o permanentã transformare, up-gradare, 
trebuie sã ținem cont de timpuri și sã fim în 

pas cu vremurile. 
 
    4. Dacă ai putea schimba ceva în 
plan profesional, care ar fi acel lucru? 

Dacã aș putea aș schimba tot cadrul legislativ 

ce implicã asistentul maternal și copilul 
plasat la asistentul maternal...așa cu o 

baghetã magicã. 
Consider ca lucrãm dupã un cadru legislativ 

care nu are contact cu realitãțile cotidiene, 
care este depãșit și greoi. Se întocmesc 
foarte multe hârtii care ne fac sã ne 

transformãm în niște  funcționari și de aici se 

pierde esența profesiei, aceea de a percepe 

clientul, de a empatiza și reprezenta, de a 

simți punctele slabe și punctele forte, de a-l 
privi în ochi și de ai spune: ”o sã fie bine”. 

Nu poți face asta fiind preocupat sã 

întocmești statistici sau sã bifezi rapoarte. 
 

5. Un  mesaj pentru colegii asistenți 
sociali acum în preajma Crăciunului și 

a unui nou an. 
     Se apropie Sãrbatoarea Crãciunului  și 

Anul Nou, moment de bucurie, de bilanț, de 
noi începuturi pentru fiecare dintre noi. Cu 
aceasta ocazie, adresez un îndemn tuturor 

colegilor asistenți sociali: sã nu uite cã noi 
suntem ”cei din linia întai”, sã-si pãstreze vii 

sentimentele și emoțiile, sã-și întãreascã 
rațiunea și sã se ridice în picioare ori de câte 

ori va fi nevoie. Sã încercãm sã fim mai uniți, 

mai strânși în jurul profesiei noastre, mai 

dedicați, mai vizibili, mai verticali. 

  În plan personal, pentru toți și pentru 
fiecare în parte urez sãnãtate, bucurii, 

dorințe împlinite și ”La mulți, mulți ani !” 

1. Cum a evoluat și s-a dezvoltat 

sistemul de protecție și implicit 
asistență socială în ultimii 20 de ani? 

       Lucrez în sistemul de protecție a 
copilului din anul 2000 și sunt asistent social 

de aproape 20 de ani. Lucrurile, la început 
erau foarte greoaie și prost înțelese. Era un 

vid legislativ și structura serviciilor sociale 

era una precarã și foarte slab dezvoltatã 

profesional. Unul din primele lucruri pe 
care le-am facut după angajare, îmi aduc 
aminte, a fost un fel de model de anchetã 

socialã pe care l-am distribuit la toate 
primãriile din județ, pentru a avea model în 

întocmirea de anchete sociale. Eram destul 
de tânãra și totul îmi pãrea ca un carusel 

care se învârtea foarte, foarte repede. Eu 
venisem pregătitã, sau așa îmi imaginam, cu 

informații teoretice despre cum sã vorbești 
cu un client, cum se face o consiliere socialã 

pe o anumitã temã, cum poți sã îl faci pe 
client sã se ajute singur oferindu-i 
alternative. Ei bine nimic din toate acestea nu 

se respecta întocmai. Totul mergea foarte 
repede, era o mare lipsã de spațiu, toatã 

lumea fãcea ce era de facut la momentul 

respectiv și în plus. Am avut marele noroc să 

fiu într-un colectiv de oameni tineri, deschiși 
la schimbãri și asta a facut posibilã adaptarea 

din mers la specificul muncii. Am învãțat unii 

de la alții și toți dintr-o experiențã construitã 
împreunã. 
 

2. Profesați în domeniul asistenței 
maternale. Care este rolul asistentului 

social care lucrează cu asistenții 
maternali și copiii care beneficiază de 

măsuri de protecție specială? 
Am lucrat încã de la început la Biroul de 

asistențã maternalã și pe parcursul anilor de 
muncã, desigur cã am trãit sentimente 
diferite în legãtura cu munca mea.  Am trãit 

sentimente de mare bucurie, chiar 
sentimente materne în legãturã cu mulți 

copii. Era o mare bucurie pentru mine sã vãd 

cum copii ce mergeau la asistentul maternal 

se dezvoltau frumos și  înfloreau. 
Sentimentul de bucurie și dragoste fațã de 

copii mã însoțește încã  la  fiecare copil cu 
care lucrez. De altfel consider cã cel mai bun 
mod de a petrece timpul frumos este alãturi 

de un copil. 

Nu pot sã nu spun însã ca au fost și 
sentimente de mare frustrare, de furie și 

de deznãdejde atunci când, deși interesul 
copilului era altul, lucrurile luau o cu totul 

altã turnurã. Am învãțat, încetul cu încetul, 
deși mi-a fost foarte greu, cã rolul meu 

este sã iau deciziile corecte la momentul 
respectiv, pentru ca la sfârșitul zilei sã pot 

spune ”am facut tot ce am putut”. Dincolo 
de asta, cu ceea ce mã depãșește, trebuie 

sã mã învãț sã merg mai departe. 
    

 3. Care simți că e cea mai mare 
realizare  a ta și ce îți aduce bucurie 

în plan profesional? 
    Într-o lume idealã noi, ca profesie nu 
am exista, nu am avea realizãri, bucurii, 

succese. Consider cã toată munca noastrã, 
toate eforturile depuse pentru a ne 
îndeplini sarcinile și obiectivele se pot 

înscrie într-o normalitate spre care tindem 
ca specie. 
    În acest context consider cam perimat 

sã spun realizãri în asistența socialã. Este ca 
și cum ai întreba un soldat despre 

realizãri. Noi facem, profesional vorbind, 

diferența între decențã și promiscuitate, 

între bine și rãu, între normal și anormal. 
    Sigur cã, am avut multe bucurii oferite 

de copii plasați care au reușit în viațã, care 
au acum o viațã frumoasã, am avut bucurii 

când, copii problematici au reușit sã se 
acomodeze la asistentul maternal 

identificat de mine sau copii care au plecat 

 

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.  

 

      Simona Pătrînjei 
   asistent social principal 

consilier superior la D.G.A.S.P.C.     

Mehedinți 

         Interviu cu Simona Pătrînjei, asistent social 
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Campania “Toată țara în 

picioare pentru asistență 

socială” are scopul de a 

a d u c e  î n  a t e n ț i a 

autorităților centrale și 

l o c a l e  n e c e s i t a t e a 

respectării și valorizării 

statutului asistentului 

social.  

„Asistența socială, componentă  a 

actului medical de calitate”.  

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 decembrie : 
  

Târgoviște - Sala de conferințe a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște  a găzduit evenimentul 

„Asistența socială, componentă  a actului medical de calitate”. Evenimentul a fost organizat de  Spitalul 

Județean de Urgență Târgoviște  în colaborare cu Structura teritorială a Colegiului Naţional al 

Asistenţilor Sociali din România din județul Dâmbovița. 

 

Suceava - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava- Facultatea de Istorie și Geografie- Departamentul 

de Științe Umane și Social Politice și Facultatea de Drept și Științe Administrative împreună cu 

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și Structura Teritorială Suceava a organizat în data 

de 15.12.2017, orele 10, în Aula din Corpul E a Universității Ștefan cel Mare, în cadrul Campaniei de 

promovare a profesiei de asistent social ”Ridicăm țara în picioare pentru asistența socială”, Conferința 
Națională: Activismul împotriva violenței domestice între prevenție și intervenție. 

 

Obiectivul specific propus este implicarea comunității academice, a actorilor sociali (asistenți sociali, 

avocați, magistrați, polițiști, profesori) și a societății civile în 

combaterea violenței domestice și creșterea calității vieții 
victimelor violenței domestice, fiind totodată o modalitate 

de promovare și recunoaștere a profesiei de asistent social. 

 

Parteneri în organizarea evenimentului sunt Consiliul 

Județean Suceava - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, Primăria municipiului Suceava, Asociația 

Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava, Filiala 

Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de 

Asistență Socială ASSOC, Fundația FARA, Fundația TE AUD 

ROMÂNIA! și Editura LUMEN, alături de partenerii media: 

Intermedia TV, Plus Tv, Viva FM, Obiectiv de Suceava, Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio AS, 

Suceava Live. 

Sucursalele CNASR active în 

îndeplinirea rolului lor 

 Atelier ,,Etapele de vârstă și nevoile ei” organizat de către Sucursala CNASR Satu 

Mare, în luna decembrie 2017, eveniment creditat cu un credit profesional. 

 Atelier ,,Cum ne comportăm cu copiii în funcție de temperamentul lor?” organizat 

de către Sucursala CNASR Satu Mare, în luna decembrie 2017, eveniment creditat cu un 

credit profesional. 

 Atelier ,,Copiii învață ceea ce trăiesc?” organizat de către Sucursala CNASR Satu Mare, 

în luna decembrie 2017, eveniment creditat cu un credit profesional. 

 Atelier ,,Cine ar putea să câștige?” organizat de către Sucursala CNASR Satu Mare, în 

luna decembrie 2017, eveniment creditat cu un credit profesional. 



“Toată țara în picioare pentru asistența socială” 
PE MAPAMOND 

-Posterul Zilei Mondiale a Asistenței Sociale din 2018 este disponibil. Tema ,,Promovarea susten-

abilității dezvoltării comunitații și a mediului,, se desfășoară pentru al doilea și ultimul an, ca 

parte a Agendei globale pentru asistență social și dezvoltare socială. 20 martie 2018 va fi o zi în 

care asistenții sociali din întreaga lume vor sărbători realizările profesiei și vor transmite mesajul 

temă în comunitățile lor, la locurile de muncă și guvernelor lor pentru a crește gradul de 

conștientizare a contribuției aduse de asistența socială dar și nevoia de acțiuni suplimentare.  

Secretarul general al IFSW, Rory Truell, a declarat: "Ziua Mondială a Asistenței Sociale se extinde 

în fiecare an. Vedem oameni care folosesc serviciile de asistență socială și membrii comunității 
alături de asistenți sociali, subliniind problemele importante ale Agendei globale pentru asistență 

socială și dezvoltare socială. Agenda globală a unit asistenții sociali la nivel global în calitate de 

susținători ai justiției sociale și a transformării care sporește drepturile sociale, umane și de 

mediu ". 

Agenda globală pentru asistență socială și dezvoltare socială a fost lansată în 2010, când 3000 de 

persoane reprezentând domeniile asistență socială, educație, persoane care utilizează servicii 

sociale și dezvoltare socială s-au reunit pentru a crea o platformă comună de acțiune. Prima 

temă a fost "Promovarea egalității sociale și economice". Aceasta a fost urmată de "Promovarea 

demnității și valorii oamenilor" și "„Promovarea sustenabilității dezvoltării comunității și 

a mediului.”. În iulie 2018, tema finală a acestui plan de 10 ani se va încheia cu "Promovarea 

importanței relațiilor umane". 

Dr. Truell a continuat: "Fiecare dintre temele agendei globale sunt integrate. Apelul pentru egalitatea socială și economică, realizarea 

drepturilor și demnității cetățenilor, dezvoltarea comunității și  bunăstarea mediului nostru sunt în centrul preocupărilor asistenților sociali 

în munca lor de zi cu zi ".  
 A apărut newsletter-ul Asociației Internaționale a Școlilor de Asistență Socială. În cuprins regăsiți următoarele articole: 

Agenda Națiunilor Unite 2030 pentru Dezvoltare și cele 17 ținte (SDGs) (Natiunile Unite 2015), include probleme ce dețin poziții fruntașe 

pe agenda de lucru, incluzând migrarea, sărăcia, drepturile omului, mediul, discriminarea și xenofobia. Aceste probleme sunt strâns legate 

de cele menționate de Agenda Globală a IASSW, ICSW, IFSW pentru Asistență Socială. 

Tineri Profesioniști - Pe 14 Noiembrie tineri profesioniști aparținând organizațiilor nonguvernamentale au susținut în cadrul UE o 

întrunire pentru a dezbate egalitatea dintre sexe și drepturile femeilor. 

New York City și ținta numărul 8 - Un loc decent de muncă pentru toată lumea a constituit tema unui eveniment colateral al 

Națiunilor Unite și a fost găzduit de Primăria orașului  New York, departamentul Relații Internaționale. 

Impactul Global asupra Migrării-Națiunile Unite recunoaște faptul că una dintre cauzele migrării globale este schimbarea de climă. 

Grupurile de lucru pentru fete- Grupurile de lucru pentru fete au subliniat recent problema critică a fetelor din Africa în cadrul 

evenimentelor dedicate Africii din Națiunile Unite. Vorbitorul cheie de la întrunirea din Octombrie a fost Dr. Rima Salah, fostul director 

UNICEF. Dumneaei a vorbit în mare parte despre Africa și problemele fetelor din societățile patriarhale cum ar fi: numeroasele cazuri de 

SIDA, violul, traficul de persoane, lipsa de facilități (apă, igienă, sevicii sanitare și educație). 

Națiunile Unite lucrează intens pentru a îmbunătăți situațiile de criză de peste tot din lume! 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați:  https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2017/12/IASSW-November-Newsletter-

formated.pdf  

  

       

FINANȚĂRI 
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19499/surse-de-finantare-pentru-luna-decembrie-2017 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19486/por-trei-noi-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-258-milioane-euro-pentru-

imbunatatirea-infrastructurii-educationale 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19485/am-pocu-a-publicat-in-consultare-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-sprijin-pentru-

infiintare-de-structuri-de-economie-sociala 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19494/a-fost-lansat-programul-educatie-2014-2021-in-valoare-de-14-milioane-de-euro-

finantat-din-granturile-see 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19448/romania-a-semnat-primul-acord-la-nivelul-granturilor-see-si-norvegiene-2014-2021 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19400/romania-ungaria-se-pot-depune-proiecte-in-cadrul-a-doua-apeluri-de-proiecte 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19385/pocu-s-au-lansat-apelurile-viitor-pentru-tinerii-neets-i-si-ii 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - În 2018, indemnizația de hrană va fi acordată doar 

personalului din sistemul sanitar public care primește acum tichete de masă. 

https://www.avocatnet.ro/articol_45329/Din-2018-bugetarii-vor-primi-o-indemniza%C8%9Bie-de-hran%C4%83-in-locul-tichetelor-de-mas%C4%

83.html 

https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2017/12/IASSW-November-Newsletter-formated.pdf
https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2017/12/IASSW-November-Newsletter-formated.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19499/surse-de-finantare-pentru-luna-decembrie-2017
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19486/por-trei-noi-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-258-milioane-euro-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-educationale
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19486/por-trei-noi-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-258-milioane-euro-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-educationale
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19485/am-pocu-a-publicat-in-consultare-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-sprijin-pentru-infiintare-de-structuri-de-economie-sociala
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19485/am-pocu-a-publicat-in-consultare-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-sprijin-pentru-infiintare-de-structuri-de-economie-sociala
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19494/a-fost-lansat-programul-educatie-2014-2021-in-valoare-de-14-milioane-de-euro-finantat-din-granturile-see
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19494/a-fost-lansat-programul-educatie-2014-2021-in-valoare-de-14-milioane-de-euro-finantat-din-granturile-see
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19448/romania-a-semnat-primul-acord-la-nivelul-granturilor-see-si-norvegiene-2014-2021
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19400/romania-ungaria-se-pot-depune-proiecte-in-cadrul-a-doua-apeluri-de-proiecte


  
1. D-na Florica Cherecheș, sunteti 

cunoscută ca om politic, dar și ca 

persoană implicată în activitatea 

socială, în vederea creșterii calității 

vieții persoanelor aflate în nevoie. Ce 

ne puteți spune despre acțiunile 

întreprinse în acest sens? 

În perioada 2008-2012, când am fost 

Președintele Comisiei sociale din Consiliul 

Local Oradea, am inițiat și am susținut mai 

multe proiecte de realizare a unor 

obiective de infrastructură socială, cum ar 

fi: Centru pentru persoane cu scleroză 

multiplă, persoane cu sindrom Down, 

centru rezidențial pentru vârstnici, centru de cazare 

temporară pentru tineri proveniți din sistemul de protecție 

specială, etc. Am lansat, de asemenea,  Campania Oradea 

pune suflet, pentru a încuraja programele de responsabilitate 

socială ale companiilor din Oradea. Ca deputat, am inițiat 

modificări la Legea adopției, introducând în România concediul 

de acomodare și indemnizația pentru mamele adoptive; am 

susținut amendamente la OUG 60/2017, pentru a favoriza 

angajarea persoanelor cu dizabilități în ateliere protejate; am 

susținut dublarea alocației pentru copii și indemnizația pentru 

mame. Am avut mai multe intervenții, declarații, 
amendamente pentru reducerea abandonului școlar prin 

dezvoltarea învățământului profesional dual, în parteneriat cu 

agenții economici, cazare și masă gratuite în internate școlare 

pentru elevii din mediul rural, decontarea transportului pentru 

elevii din mediul rural. Am susținut inițiative legislative care 

încurajează integrarea socială și pe piața muncii și care reduc 

dependența de stat prin ajutoare sociale. 

 

2.   În calitate de deputat aveți numeroase realizări. Vă 

rugăm să ne detaliați câteva dintre cele ce vizează 

domeniul social cât și obiectivele pentru anul viitor. 

Pe unele din ele le-am menționat deja. Am în lucru modificări 

la Legea protecției copilului în ceea ce privește plasamentul și 
protecția copilului cu părinți divorțați sau separați, precum și 
modificări la Codul muncii, pentru a nu se îngrădi dreptul la 

muncă și la câștiguri suplimentare. Am, de asemenea, în plan, 

propuneri de politici și inițiative legislative în domeniul 

sănătății familiei și a mamei, precum și de încurajare a 

natalității în România. Dezvoltarea învățământului profesional 

rămâne un obiectiv central al preocupărilor mele. 

 

 

3. Sunteți Directorul Executiv al Asociației Integra 

România. Cum v-a venit ideea înființării acestei 

asociații și ce activități/programe ați desfășurat în 

cadrul ei? 

Nu mai sunt director Integra. Am fost în perioada 2000-2012. 

Am derulat programe de microfinanțare, sprijinind femeile cu 

spirit întreprinzător să își înceapă sau să dezvolte o mică 

afacere, prin cursuri și credite, programe de dezvoltare 

comunitară și încurajarea antreprenoriatului în mediul rural. 

 

4.  Ca și om politic, cunoașteți nevoile oamenilor. Cum 

credeți că autoritatea publică locală (primăria) s-ar 

putea implica mai mult în dezvoltarea de servicii 

sociale, în funcție de nevoile comunității (ex: centre 

de zi pentru copii, vârstnici, centre de îngrijire și 
asistență, programe cu finanțare europeană)? 
Consider că autoritatea publică ar trebui să fie un partener al 

furnizorilor de servicii sociale, și nu neapărat un furnizor. Se 

poate implica prin asigurarea de spații adecvate desfășurării 

activităților care răspund nevoilor comunității, finanțare 

parțială a serviciilor, încurajarea unui comportament 

filantropic al cetățenilor și companiilor. În parteneriat cu 

furnizorii privați de servicii sociale, autoritățile locale pot iniția 

și depune proiecte cu finanțare europeană pentru crearea sau 

reabilitarea unor obiective de infrastructură socială. 

 

5.   Un mesaj pentru asistenții sociali și un îndemn pentru 

reprezentații autorităților publice. 

Le doresc asistenților sociali multă sănătate și putere de 

muncă! Îi apreciez pentru profesionalism și dedicarea față de 

cauza în care sunt implicați, pentru că adesea își depășesc 

atribuțiile din fișa postului, pentru a satisface nevoile 

semenilor lor în suferință sau în nevoie. Autoritățile locale 

trebuie să recunoască faptul că au în furnizorii privați de 

servicii sociale, parteneri serioși, credibili, de încredere, care 

răspund nevoilor comunității lor cu servicii de calitate, oferite 

în mod profesionist și eficient. Aceștia merită toată aprecierea 

pentru că reușesc să atragă fonduri din exteriorul comunității, 
pentru a satisface nevoile celor din interiorul comunității. 

 

 

 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:            

Comisia de Imagine și Comunicare a 

CNASR 

Ce spun alții despre noi 

 www.cnasr.ro 

Aşteptăm sugestiile și propunerile 

dumneavoastră în  legătură cu 

informațiile pe care doriți să le 

regăsiți în viitoarele ediții ale 

newsletter-ului. 


