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MISIUNEA CNASR- SUCURSALA TERITORIALĂ CONSTANŢA 

 

Sucursala  Teritorială  Constanţa a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România reprezintă interesele profesiei de asistent social, promovează drepturile și 

interesele membrilor săi , acţionează pentru  dezvoltarea şi aprecierea profesiei la 

nivelul  judeţului şi nu numai. 

 

ANALIZA DE NEVOI ŞI PUNCTE TARI ALE SUCURSALEI TERITORIALE 

CONSTANŢA 

 

Puncte slabe: 

- Numărul  mic de membri activi/care profesează, comparativ cu cei care sunt 

înscrişi în registrul electronic al CNASR; 

- Capacităţi financiare limitate pentru a desfăşura activităţi susţinute la nivelul 

judeţului 

- Insuficienta dezvoltare a formelor independente de exercitare a profesiei  

- Insuficienta deschidere a autorităţilor publice locale pentru  contractarea de 

servicii de asistenţă socială catre formele independente de exercitare a profesiei  

- Insuficienta formare profesională continuă a asistenţilor sociali 

- Lipsa unui program de master la nivelul judeţului Constanţa 

- Lipsa unui program de supervizare a asistenţilor sociali debutanţi 

- Lipsa programelor susţinute de dezvoltare personală şi suport psiho-emoţional 

- Diferenţele salariale în cadrul profesiei 

- Insuficienta implicare în activităţile sucursalei a tuturor celor care profesează 

- Existenţa insuficientă a asistenţilor sociali în mediul rural 

 

 

  

 

 

 



Puncte forte: 

- Creşterea numărului de profesionişti anual 

- Existenţa dechiderii şi a colaborării eficiente cu instituţiile publice reprezentative 

la nivelul  judeţului 

- Existenţa unui nucleu de asistenţi sociali determinaţi, activi, care se implică şi 

participă constant la activităţile sucursalei 

- Existenţa unei  facultăţi de profil , ce aduce resursă umană calificată conform 

legii 

- Existenţa  cadrului legislativ favorabil  pentru crearea şi dezvoltarea formelor 

independente de exercitare a profesiei 

- Legislaţie  nouă,  ce aduce  în prim plan rolul asistentului social în furnizarea de 

servicii sociale 

- Activităţi planificate şi desfăşurate anual de către sucursală pentru promovarea 

profesiei şi  respectarea drepturilor asistenţilor sociali 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE  

 

1. Reprezentartea constantă a  intereselor, nevoilor, dificultălor profesionale ale 

asistenţilor sociali ai judeţului  

2. Creşterea numărului de membri şi a implicării acestora în activităţile 

sucursalei 

3. Îmbunătăţirea percepţiei publice faţă de profesia de asistent social, 

conştientizarea publicului larg cu privire la rolul asistentului social în 

comunitate 

4. Deschiderea  sucursalei către comunitate, creşterea vizibilităţii şi înţelegerea 

nevoilor locale 

5. Crearea şi dezvoltarea  parteneriatelor cu toate  cu autorităţile publice, cu 

instituţii publice/private care dezvoltă activităţi in domeniul asistenţei sociale, 

cu societatea civilă, agenţi promotori ai economiei sociale şi cu mediul 

universitar; 



6. Întărirea  sustenabilităţii financiare a sucursalei, prin derularea de activităţi şi 

proiecte în parteneriat, atragerea de sponsori şi prin implicarea altor actori 

sociali din mediul public şi privat, societatea civilă. 

7. Sprijinirea asistenţilor sociali cu drept de liberă practică in 

înfiinţarea/dezvoltarea de cabinete individuale, societăţi civile. 

8.  Sprijinirea asistenţilor sociali în identificarea unor oportunităţi de angajare pe 

piaţa muncii. 

9.  Iniţierea şi derularea de programe de dezvoltare personală pentru asistenţii 

sociali 

10. Crearea unor partenriate pentru asigurarea supervizării asistentului social, cu 

porecădere supervizare externă ce sprijină psiho-emoţional asistentul social 

11. Colaborarea constantă cu alte sucursale teritoriale şi cu conducerea CNASR 

pentru schimb de experienţă şi sesizarea nevoilor profesionale ale membrilor 

Sucursalei Teritoriale Constanţa a CNASR. 
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