
STRATEGIA 2018-2023 

CNASR - SUCURSALA PRAHOVA 

Nr.
crt 

Obiective Activități specifice Resurse alocate Termen de 
realizare 

Persoane 
responsabile 

Indicatori de 
performanță 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Atragerea de noi membrii din rândul 
asistenților sociali care nu sunt 
înscriși în CNASR și implicarea 
tuturor membrilor  în activitățile 
CNASR - Sucurala Prahova 

1.1.Încheierea de  
parteneriate cu 
organizații 
neguvernamentale. 

 
 
Resurse umane 

 
 

Permanent 
 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
Număr protocolale 
încheiate 

1.2.Dezvoltarea unor 
relații de colaborare 
cu furnizori de 
formare profesională 
în vederea derulării 
programelor de 
formare. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Îmbunătățirea imaginii profesiei de 
asistent social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Activități de 
promovare a CNASR  
și a structurii 
teritoriale a CNASR în 
rândul membrilor 
sucursalei. 

 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

2.2. Promovarea 
activității  asistenților 
sociali în rândul 
elevilor din licee din 
județul Prahova. 

 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
Număr acțiuni 
realizate 

2.3. Apariții periodice 
în mass-media locală 
în cadrul unor 
dezbateri pe subiecte 

Resurse umane 
 

 
Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 

 
Număr apariții în 
mass-media. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătățirea imaginii profesiei de 
asistent social. 

de actualitate. Sucursalei Prahova     

2.4.Organizarea la 
nivelul structurii 
teritoriale a CNASR a 
Zilelor Asistenței 
Sociale. 

 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 

Anual 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova  

 
Număr acțiuni 
realizate 

2.5.Menținerea și 
dezvoltarea relațiilor 
cu autoritățile publice 
locale. 

 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova  

 
Număr acțiuni 
realizate 

2.6.Contribuții ale 
membrilor sucursalei 
teritoriale a CNASR în 
newsletter, materiale 
informative ce vor 
cuprinde informații 
relevante din 
domeniul asistenței 
sociale.  

 
 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova  

 
Număr acțiuni 
realizate 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Creșterea calității actului profesional 

3.1.Identificarea 
provocărilor și 
dificultăților cu care 
se confruntă asistenții 
sociali care activează 
la nivelul structurii 
teritoriale a CNASR. 

 
 
 
Resurse umane 
 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

3.2.Identificarea 
nevoilor de formare 
pe care le au 
asistenții sociali care 
activează la nivelul 
structurii teritoriale a 

 
 
Resurse umane 
 

 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 



CNASR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea calității actului profesional 

3.3.Conceperea și 
organizarea unor 
cursuri de formare 
profesională continuă 
a asistenților sociali, 
cursuri creditate de 
CNASR. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
Număr cursuri 
creditate 
Număr cursuri 
organizate 

3.4.Identificarea 
provocărilor și 
dificultăților cu care 
se confruntă asistenții 
sociali care activează 
în cadrul structurii 
teritoriale a CNASR. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

3.5.Diseminarea unor 
subiecte de 
actualitate în cadrul 
rețelei profesionale. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
Număr acțiuni 
realizate 

4 Reprezentarea intereselor 
membrilor structurii teritoriale a 
CNASR. 

4.1.Identificarea  
nevoilor și 
dificultăților 
asistenților sociali și 
susținerea intereselor 
acestora. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

4.2.Îmbunătățirea 
comunicării la nivelul 
structurii teritoriale a 
CNASR, cât și la nivel 
național și în relație 
cu CNASR. 
 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 



 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
Colaborarea cu instituții/organizații 
cu scopul consolidării profesiei de 
asistent social 

5.1.Încurajarea și 
spijinirea inițiativelor 
asistenților sociali de 
a participa/realizea 
cercetări în domeniul 
asistenței sociale 

 
 
Resurse umane 
 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

5.2.Creșterea 
vizibilității 
cercetărilor din 
domeniul asistenței 
sociale prin 
diseminarea periodică 
a studiilor, analizelor 
și cercetărilor 
realizate. 

 
 
Resurse umane 
Resurse materiale 

 
 
 

Permanent 

Președinte și 
persoanele 
desemnate din 
cadrul echipei 
Sucursalei Prahova     

 
 
Număr acțiuni 
realizate 

 


