
1 
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Introducere 
 Conducerea Structurii teritoriale CNASR Vâlcea a adoptat în ședința din data de 

28 februarie 2018, Strategia de dezvoltare 2018-2023. La baza documentului se află 

programul managerial pentru funcția de președinte al Structurii teritoriale CNASR 

Vâlcea, promovat în campania pentru alegerile din 29 ianuarie 2018, în concordanță cu 

Strategia de dezvoltare 2017-2022 a Colegiului Național al Asistenților Sociali din 

România. 

 

Misiune 
 Structura teritorială CNASR Vâlcea reprezintă interesele asistenților sociali care 

o alcătuiesc, aplică legile și regulamentele care organizează și reglementează exercitarea 

profesiei de asistent social, precum și actele emise de organele de conducere ale 

Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. 

 

Valori 
 Activitatea Sucursalei teritoriale CNASR Vâlcea se fundamentează pe 

următoarele valori: 

 transparență; 

 consultare; 

 performanță; 

 profesionalism. 
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Obiective strategice 
Obiectivul strategic 1 – Dezvoltarea și consolidarea Sucursalei teritoriale CNASR 

Vâlcea 

Investiția în recunoașterea profesiei de asistent social și în contribuția lui la 

bunăstarea socială este o investiție în viitor. În scopul realizării acestui obiectiv, 

conducerea Sucursalei teritoriale CNASR Vâlcea va continua desfpășurarea acțiunilor 

de promovare a profesiei la nivel județean, și va încuraja și susține membrii în realizarea 

de studii, analize, cercetări în domeniu. 

 

Obiectivul strategic 2 – Optimizarea comunicării între asistenții sociali, precum și între 

asistenții sociali – autoritățile publice locale – Colegiul Național al Asistenților Sociali 

din România 

Pornind de la realitatea actuală a profesiei de asistent social, este imperios necesar 

ca fiecare membru al Sucursalei teritoriale CNASR Vâlcea să-și exprime opinia cu 

privire la deciziile și activitățile ce urmează a fi implementate. Din acest considerent, 

pentru adoptarea deciziilor cu celeritate și cât mai aproape de specificul județului, 

conducerea Sucursalei teritoriale CNASR Vâlcea va lua toate măsurile în vederea 

asigurării eficiente a legăturii cu asistenții sociali care o alcătuiesc și a diseminării 

punctelor de vedere exprimate. 

 

Obiectivul strategic 3 – Realizarea unei analize a nevoilor și intereselor asistenților 

sociali și asigurarea reprezentării în raport cu instituțiile și organizațiile de la nivel local 

 Necesitatea de a reprezenta interesele membrilor comunității asistenților sociali 

este una dintre cele mai importante justificări ale înființării Colegiului Național al 

Asistenților Sociali din România și, implicit, ale Sucursalei teritoriale CNASR Vâlcea. 

Preocuparea continuă pentru a acționa în interesul membrilor Sucursalei teritoriale 

CNASR Vâlcea este o cerință indispensabilă evoluției profesiei, dezvoltării și adaptării 

politicilor sociale ori profesionale. 

 

Obiectivul strategic 4 – Formare și supervizare continuă 

 Profesie dinamică, asistența socială este un domeniu de studiu a cărui misiune 

este de a interpreta în mod corect schimbările care au loc la nivelul societății și de a 

reacționa la nevoile sociale.  

Pentru a putea răspunde complexității problemelor sociale de la nivel local, 

nevoile de formare și dezvoltare profesională a membrilor Sucursalei teritoriale CNASR 

Vâlcea vor fi sistematic identificate și evaluate, iar ulterior acoperite prin organizarea de 

evenimente/cursuri și/sau realizarea de programe de formare și dezvoltare profesională. 
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Obiectivul strategic 5 – Atragerea de fonduri pentru programe de formare profesională 

 În exercitarea meseriei de asistent social se acordă un interes deosebit formării și 

dezvoltării profesionale. în atingerea acestui obiectiv, conducerea Sucursalei teritoriale 

CNASR Vâlcea va realiza o analiză a nevoii de formare profesională, va identifica surse 

de finanțare internă/externă, va concepe și elabora proiecte de formare profesională care 

să răspundă nevoilor de pregătire identificate. 
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Nr. 

crt. 

Obiective Activitati specifice Resurse 

alocate 

Termen de 

realizare 

Responsabil Indicatori de 

performanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea si 

consolidarea Sucursalei 

Colegiului National al 

Asistentilor Sociali 

Valcea 

1.1. Asigurarea eficienta a 

legaturii dintre conducerea 

Sucursalei Colegiului National 

al Asistentilor Sociali Valcea si 

membrii acesteia. 

 

 

umane 

 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

documente elabo-

rate; 

 

procese-verbale de 

sedinta 

1.2. Analizarea situatiei 

membrilor inscrisi in Colegiul 

National al Asistentilor Sociali. 

 

umane 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

documente elabo-

rate; 

procese-verbale de 

sedinta 

1.3. Promovarea profesiei de 

asistent social la nivel judetean 

prin organizarea de actiuni si 

evenimente la nivel de 

sucursala. 

umane 

 

materiale 

 

financiare 

 

 

permanent 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

numar actiuni 

realizate 

1.4. Promovarea profesiei de 

asistent social la nivel judetean 

prin intermediul mass-media si 

social media. 

 

umane 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar aparitii in 

presa scrisa si 

vizuala 

1.5. Incurajarea si sprijinirea 

asistentilor sociali din judetul 

Valcea de a realiza studii, 

analize si cercetari in domeniul 

asistentei sociale. 

 

 

umane 

 

 

 

anual 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

numar studii, 

analize si cercetari 

realizate 

2. 2. Optimizarea 

comunicarii intre 

asistentii sociali, precum 

si intre asistentii sociali- 

2.1. Organizarea de intalniri 

periodice cu membrii Sucursalei 

Colegiului National al 

Asistentilor Sociali Valcea. 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar actiuni 

realizate; 

procese-verbale de 

sedinta 
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autoritatile publice 

locale- Colegiul 

National al Asistentilor 

Sociali 

2.2. Realizarea unui site/forum 

de discutii 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

site/forum 

2.3. Organizarea de intalniri cu 

reprezentanti ai autoritatilor 

publice locale si ai Colegiului 

National al Asistentilor Sociali. 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar actiuni 

realizate; 

procese-verbale de 

sedinta 

2.4. Consolidarea relatiilor 

Sucursalei Colegiului National 

al Asistentilor Sociali Valcea cu 

institutiile publice. 

 

umane 

 

 

permanent 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

numar actiuni 

realizate 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

3. Realizarea unei 

analize a nevoilor si 

intereselor asistentilor 

sociali si asigurarea 

reprezentarii in raport cu 

institutiile si 

organizatiile de la nivel 

local 

3.1. Identificarea problemelor cu 

care se confrunta asistentii 

sociali in institutiile/ 

organizatiile din judetul Valcea. 

umane 

 

materiale 

 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

documente elabo-

rate 

 

3.2. Implicarea Sucursalei 

Colegiului National al 

Asistentilor Sociali Valcea in 

solutionarea problemelor 

identificate. 

 

umane 

 

materiale 

 

 

 

permanent 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar actiuni 

realizate; 

procese-verbale de 

sedinta; 

documente elabo-

rate 

3.3. Centralizarea si transmiterea 

sugestiilor/propunerilor din 

partea membrilor Sucursalei 

Colegiului National al 

Asistentilor Sociali Valcea 

autoritatilor competente sa le 

valorifice. 

 

 

 

umane 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

 

 

documente elabo-

rate 

 

 

4. 

 

 

4. Formare si 

supervizare continua 

 

 

4.1. Identificarea nevoilor de 

formare si de dezvoltare 

profesionala a asistentilor sociali 

din judetul Valcea. 

umane 

 

materiale 

 

 

semestrial 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

 

documente elabo-

rate 

 

4.2. Evaluarea nevoilor 

identificate. 

umane 

materiale 

 

semestrial conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

documente elabo-

rate 
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4.3. Organizarea de intalniri de 

lucru cu asistentii sociali din 

judetul Valcea. 

umane 

materiale 

financiare 

 

semestrial 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar actiuni 

realizate 

 

4.4. Organizarea de evenimente/ 

cursuri care sa raspunda 

nevoilor identificate. 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar 

evenimente/ 

cursuri realizate 

4.5. Realizarea de programe de 

formare si dezvoltare 

profesionala. 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar 

evenimente/ 

cursuri realizate 

5. 5. Atragerea de fonduri 

pentru programe de 

formare profesionala 

5.1. Realizarea unei analize a 

nevoii de formare profesionala. 

umane 

materiale 

financiare 

 

semestrial 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

documente elabo-

rate 

 

5.2. Identificarea de surse de 

finantare (interna/externa). 

umane 

materiale 

financiare 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar de proiecte 

realizate 

5.3. Conceperea si elaborarea de 

proiecte de formare 

profesionala. 

umane 

 

materiale 

 

permanent 

conducerea 

Sucursalei teritoriale 

CNASR Valcea 

numar proiecte de 

formare profesio-

nala realizate 

 

 

 

 


