
 

Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania  

Strategie Sucursala CNASR Dolj 

Nr. 10/25.09.2017            

                                                                                                                                                         Propun spre aprobare, 

                                                                                                                                                           Presedinte CNASR 
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Nr. 
crt.  

Obiective Activitati specifice Resurse alocate Termen de 
realizare 

Responsabil Indicatori de 
performanta 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2.1. Implicarea membrilor 
structurii teritoriale în 

activitățile CNASR si creșterea 
numărului acestora . 

  

3.1.1 Încheierea de 
noi parteneriate și 
continuarea celor 
existente cu mediul 
universitar, 
organizații 
neguvernamentale, 
sindicate, etc 

umane permanent conducerea CNASR 
si președinte de 
sucursala 

număr protocoale 
încheiate/prelungite 

3.1.2 Promovarea 
profesiei de asistent 
social la nivel 
județean 

Umane 
materiale 

permanent președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate 

3.1.3 Consolidarea Umane permanent  număr acțiuni 



legăturii cu furnizorii 
de formare 
profesională în 
vederea dezvoltării 
programelor de 
formare 

financiare înregistrate 

3.1.4 Atragerea de 
furnizori de formare 
profesională în 
vederea diversificării 
ofertei de programe 

Umane 
financiare 

permanent președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr furnizori de 
programe de 
formare 
profesională  
număr programe de 
formare 
profesională 

      

2 2. 2.  Promovarea si 
consolidarea profilului public și 

a percepției publice față de 
profesia de asistent social. 

3.2.1 Menținerea și 
dezvoltarea relațiilor 
cu autoritățile 
administrației publice 
locale. 

Umane 
materiale  

permanent președinte  si 
membri comitet 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate număr 
parteneriate 
corespondența 

3.2.2 Organizarea 
......Romania se ridica 
in picioare pentru 
asistenta sociala 

Umane 
materiale 
financiare 

2017 președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

Eveniment Romania 
se ridica in picioare 
pentru asistenta 
sociala 

3.2.3. Organizarea 
Zilei Mondiale a 
Asistenței Sociale. 

Umane 
materiale 
financiare 

anual președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr evenimente 
ZAS realizate 

3.2.4 Organizarea de 
activități/acțiuni la 
nivel de sucursala 
pentru promovarea 
profesiei de asistent 
social. 

Umane 
Materiale  
Financiare  

semestrial președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate 



3.2.5. Promovarea 
profesiei prin 
intermediul mass-
media si social 
media. 

umane permanent Conducere CNASR 
si Presedinte de 
sucursala 

număr apariții în 
presa scrisă și 
vizuală 

3 2.3. Dezvoltarea unei retele de 
comunicare pentru asistenți 

sociali – “Fii activ, implica-te” și 
incurajarea acestora in 

implicarea activitatii sucursalei. 

3.3.1 Realizarea de 
programe de formare 
profesională. 

Umane 
 

permanent președinte de 
sucursala  si 
comisia de 
strategie și 
dezvoltare 
profesională, BEX, 
experti  

număr programe de 
formare 
profesională 
realizate 

 3.3.2 Realizarea unui 
ghid al 
serviciilor/furnizorilor 
de servicii sociale la 
nivelul judetului Dolj 

Umane 
Materiale 
financiare 

2018 președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

ghidul elaborat 

     

3.3.3.Organizarea de 
acțiuni de promovare 
a Ghidului și a 
programelor de 
formare profesională 
ce va fi elaborat de 
CNASR. 

Umane  
materiale 

permanent președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr acțiuni de 
promovare realizate 

4 2.4. Dezvoltarea structurii 
teritoriale prin întărirea rolului 
de reprezentare la nivel local, 
sprijinirea CNASR in derularea 

proiectelor propuse 

4.3.1 Promovarea la 
nivel local a strategiei 
de dezvoltare a 
structurii teritoriale. 

Umane 
Materiale  
financiare 

permanent președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

număr acțiuni de 
promovare 

4.3.2. Încheierea de 
parteneriate la nivel 
local. 

Umane 
materiale 

permanent conducerea CNASR 
Bex si președinte 
de sucursala 

Numar parteneriate 

4.3.3. Organizarea de Umane anual președinte de Numar intalniri 



întâlniri ai membrilor 
sucursalei teritoriale 
a CNASR (Adunare 
Generală, simpozion, 
seminar, conferință 
etc.). 

Materiale  
financiare 

sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

4.3.4. Organizarea de 
intalniri ale 
membrilor sucursalei 
teritoriale cu alti 
specialisti implicati in 
rezolvarea 
problemelor 
comunitatii doljene 

umane semestrial președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

Numar intalniri 

     

5. 2.5. Asigurarea unui 
management responsabil al 

sucursalei Dolj si reprezentare 
constanta a intereselor 
membrilor colegiului. 

5.3.1 Organizarea 
ședințelor 
Comitetului teritorial 
al structurii CNASR. 

Umane 
materiale 

Trimestrial  președinte de 
sucursala 

Numar invitatii 
sedinta 

5.3.2 Organizarea 
intalnirilor Adunarii 
Generale a 
membrilor structurii 
teritoriale CNASR. 

Umane 
 

Anual  președinte de 
sucursala 

Numar invitatii 
intalniri 

5.3.3.  Informarea 
membrilor structurii 
cu privire la noutatile 
aparute ( newslatter, 
studii, programe de 
formare, etc) 

Umane 
 

permanent președinte de 
sucursala 

Numar informari 

5.3.4.Sprijin in  
clarificarea situatiei 
........................... 

umane permanent președinte de 
sucursala 

Numar situatii 
clarificate 



     

5.3.5. Elaborarea de 
documente de 
planificare și analiză 
(rapoarte, bilanț etc.) 
și revizuirea 
regulamentelor 
existente. 
 
 
 
5.3.6. Pastrarea si 
arhivarea, in 
siguranta a 
documentelor 
sucursalei teritoriale 

Umane 
Materiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umane 
materiale 

anual președinte de 
sucursala 
 
 
 
 
 
 
 
 
președinte de 
sucursala 

Numar planificari , 
rapoarte, bilant 
 
 
 
 
 
 
 
 
registru 

6. 2.6. Colaborarea cu 
instituții/organizații din judet  

cu scopul consolidării profesiei 
de asistent social. 

6.3.1 Consolidarea 
relațiilor structurii 
teritoriale cu 
instituțiile publice din 
judet. 

umane permanent conducerea CNASR 
Bex si presedinte 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate 

6.3.2 Dezvoltarea 
relațiilor structurii 
teritoriale cu 
organizațiile 
guvernamentale și 
neguvernamentale 
din judet 

umane permanent conducerea CNASR 
Bex si presedinte 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate 

6.3.3 Dezvoltarea 
relațiilor cu asociații 
profesionale din 
judet 

umane permanent conducerea CNASR 
Bex si presedinte 
sucursala 

număr acțiuni 
realizate 

     



7. 2.7. Implicarea in vederea 
realizarii studiilor, analizelor, 

cercetărilor cu privire la 
profesia de asistent social,  

initiate de CNASR 
 

7.3.1. Cercetarea: 
”Atitudini și practici 
ale asistenților sociali 
față de practica 
bazată pe dovezi” 

umane 2018 conducerea CNASR 
Bex, comisii 
specifice si 
presedinte 
sucursala 

Numar solicitari si 
raspunsuri de la si 
catre CNASR 

7.3.2.Cercetarea: 
”Strategii de auto-
îngrijire ale 
asistenților sociali” 

umane 2019 conducerea CNASR 
Bex si comisii 
specifice 
presedinte 
sucursala 

Numar solicitari si 
raspunsuri de la si 
catre CNASR 

7.3.3. Cercetarea: 
„Situația asistenților 
sociali din România” 

umane 2020 conducerea CNASR 
Bex si comisii 
specifice 
presedinte 
sucursala 

Numar solicitari si 
raspunsuri de la si 
catre CNASR 

7.3.4. Cercetarea: ” 
actori psiho-sociali ai 
menținerii în 
domeniul asistenței 
sociale a 
profesionistilor din 
sistem” 

umane 2021 conducerea CNASR 
Bex si comisii 
specifice 
presedinte 
sucursala 

Numar solicitari si 
raspunsuri de la si 
catre CNASR 

7.3.5. Cercetarea: 
”Dezvoltarea carierei 
în asistență socială ” 

umane 2022 conducerea CNASR 
Bex si comisii 
specifice 
presedinte 
sucursala 

Numar solicitari si 
raspunsuri de la si 
catre CNASR 

7.3.6. Initierea unei 
cercetari privind 
nevoile asistentilor 
sociali din judetul 
Dolj in acord cu 
nevoile sociale ale 

Umane 
Materiale si 
financiare  

2018-2019 președinte de 
sucursala si 
membri comitet 
sucursala 

Raport final de 
cercetare 
Propuneri catre 
CNASR 



comunitatii doljene 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                                                                                                               Lavinia Bucur- Presedinte Structura Dolj                                                                                                                                                                                                           


