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Ziua non-violenței în școală 

 editorial de Alin Potinche 

Ziua Internațională a Nonviolenței și Păcii este o inițiativă de pionierat a
educației împotriva fenomenului de bullying, care se desfășoară în școlile
din întreaga lume, prin înființarea unor de centre de educație la care sunt
invitați să participe profesori și elevi. Sărbătorită în data de 30 ianuarie,
ziua morţii lui Mahatma Gandhi,  cel care spunea: „nonviolenţa este arma
celor puternici”, această zi promovează o educație permanentă în și
pentru armonie, toleranță, solidaritate, respect pentru drepturile omului,
nonviolență și pace. 
 
Deunăzi vorbeam cu șeful de post dintr-un mic oraș de provincie care se
arăta preocupat de soarta unor elevi de gimnaziu, care, deși erau doar în
clasa V-a, îi terorizau pe ceilalți prin tot felul de comportamente agresive. 
”Domnule, dacă azi nu facem front comun noi, împreună cu școala, cu
părinții și poliția locală, acești copii necăjiți vor fi infractorii de mâine!” 
Am adăugat pe listă și asistentul social și am căzut amândoi de acord. 
 
Raportul UNICEF „Ascuns la Vedere - O analiză statistică a violenței 
asupra copiilor”, realizat în 58 de țări și publicat în 2014, confirmă
amploarea zguduitoare a abuzului fizic, sexual și emoțional la care sunt
supuși copiii în toată lumea. Un pic mai mult de 1 din 3 elevi cu vârste între
13 şi 15 ani, la nivel mondial, sunt brutalizaţi cu regularitate în şcoală.  În
România aproape 6 din 10 recunosc că brutalizează alţi copii. Legea Educației, modificată 

în privinţa violenţei în şcoli 



Vestea bună este că Noua Lege a Educaţiei va avea o secţiune care prevede 
prevenirea bullying-ului, precum şi asistenţa psihologică şi informarea 
personalului didactic. Odată ce legea anti-bullying va intra în 
vigoare, cadrele didactice vor urma cursuri unde vor putea învăţa cum să 
depisteze şi cum să combată acest fenomen de bullying. 
 
Conform unuia dintre cei doi parlamentari, inițiatori ai proiectului de lege 
”profesorul ar trebui să fie deja pregătit în următoarea perioadă, astfel 
încât să ştie cum să reacţioneze şi cum să gestioneze, pentru că un 
profesor care ajunge mediator al unei astfel de situaţii trebuie să 
gestioneze atât situaţia celui agresat, cât şi situaţia agresorului, pentru că 
şi agresorul la rândul său trebuie să fie cumva o victimă, vorbim totuşi 
despre copii. Violenţa la copii nu se naşte din senin, vine din nişte modele 
greşite, poate din nişte frustrări, poate dintr-o violenţă la care a fost la 
rândul său supus şi atunci profesorul trebuie să gestioneze cu egală 
măsură victima şi agresorul din punct de vedere psihologic, astfel încât 
ambii să poată să treacă peste un astfel de episod.” 
 
Potrivit legii, în cadrul programelor de formare continuă a personalului 
didactic se vor introduce sesiuni de informare/teme/cursuri de 
perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică - bullying, 
în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a 
capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite. 
 
Despre ”dincolo” de aparențe, condiția agresorului și trăirile agresatului vă 
invit să vedeți ”Bang Bang You're Dead (2002)”  

"În unităţile de învăţământ şi în 
toate spaţiile destinate educaţiei 
şi formării profesionale sunt 
interzise comportamentele care 
constau în violenţa psihologică – 
bullying” 

COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 
DĂ STARTUL CELEI DE A VI-A EDIȚII A 

GALEI NAȚIONALE A EXCELENȚEI ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 - comunicat de presă lansare eveniment   -  

Este momentul acela din an când poţi să-i mulţumești unui asistent social! 
 
Bucureşti, 14 ianuarie 2019 – Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) anunţă începerea 
înscrierilor pentru cea de-a şasea ediţie a ”Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială”. 
Devenit un eveniment tradiţie în mediul social din România, Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, 
ediţia a VI-a va avea loc în data de 19 martie 2019, pe scena Ateneului Român. Organizată cu ocazia celebrării 
Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, Gala este evenimentul în care asistenţi sociali din întreaga ţară, autorităţi, 
jurnalişti, sărbătoresc realizările profesiei de asistent social pentru a transmite un mesaj cu privire la 
conştientizarea  contribuţiilor din domeniul social şi nevoia acţiunilor ulterioare. 



Gazdă a evenimentului va fi cea care a sprijinit Gala încă de la prima ediţie, Andreea Marin -Ambasadorul 
Excelenţei în Asistenţă Socială iar organizatorii pregătesc un spectacol de excepţie. 
 
Din emoții se construiesc relații… din emoțiile noastre s-a născut Gala Națională a Excelenței în Asistentă 
Socială, din inimile noastre se desăvârșeste o țară ridicând-o în picioare pentru asistență socială! 
spune Doru Buzducea, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR).   
Credem că asistenții sociali trebuie recunoscuți pentru toată munca pe care o fac! Gala este despre și pentru 
ei, așa că nominalizați-i pe cei mai buni! 
 
Regulamentul Galei şi formularul de înregistrare pot fi descărcate de pe site-ul gala.cnasr.ro 
În perioada 14 ianuarie – 3 februarie 2019 se pot face înscrieri/nominalizări. 
 
Lista premiilor Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială, ediția a VI-a 2019: 
Premiul asistentul social al anului; 
Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului; 
Asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi; 
Asistentul social din domeniul sănătate / servicii medicale; 
Asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate; 
Asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost; 
Asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu; 
Asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi; 
Asistentul social din domeniul incluziunii sociale / economie socială; 
Asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare; 
Asistentul social din domeniul prevenirii / reducerii riscurilor asociate infecţiei cu HIV, consumului de droguri 
şi exploatării sexuale; 
Premiul pentru jurnalism; 
Premiul politicianul anului; 
Premiul instituţia anului; 
Premiul personalitatea anului în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială; 
Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social; 
Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale; 
Premiul pentru cea mai activă sucursală a CNASR. 
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Aida Boldeanu, cnasr@cnasr.ro   
www.cnasr.ro 
gala.cnasr.ro 
Colegiul Național al Asistenților Sociali reprezintă interesele profesiei de asistent social și acționează prin toate 
mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vieții sociale. 
 



Încă din start eforturile mele au fost concentrate asupra îndeplinirii acestor obiective: identificarea unui 
sediu precum și a unei echipe pe care să mă bazez, practic fiind vorba de un prim scop pe care-l aveam în 
vedere, cel al asigurării funcționalității sucursalei. Așadar, cea mai importantă realizare a fost asigurarea 
funcționalității unei noi organizații neexistând la nivel local un buget pentru acest demers. 
Asumarea poziției de președinte al sucursalei locale C.N.A.S.R. IAŞI a reprezentat un moment de încercare 
pentru mine deoarece, nu toți colegii mei asistenți sociali erau convinși de utilitatea demersului meu. 
 
Comunicarea dinspre C.N.A.S.R. și asistenții sociali din țara noastră a avut și sincope de-a lungul timpului, la 
nivel local erau destule voci care sancționau lipsuri, în Iași se conturase o imagine difuză în legătură cu 
scopurile existenței instituției, iar neîncrederea reprezenta o dominantă. În această stare de fapt mi-am 
asumat poziția de reprezentant al colegiului în teritoriu și am luptat pentru a obține președinția în primul 
mandat, conștientă fiind că demersul meu ar putea fi greșit înțeles, reţinând că va trebui să transmit, la nivel 
local, ideea necesității consolidării organizației C.N.A.S.R. Pentru a atinge acest scop trebuia să vin cu un 
mesaj clar către colegii mei și să dovedesc utilitatea instituției prin demersurile ulterioare. 
 
Consider că, în mare măsură, am reușit să transmit acest mesaj. În clipa de față drumul a fost deschis, există 
colaborări cu instituții importante și o tradiție în a organiza în parteneriat evenimente specifice domeniului 
asistenței sociale. Sucursala locală Iași a devenit puternică datorită faptului că oamenii au căpătat încredere 
în ea și în oamenii care o formează. Ca urmare a acestui fapt, alături de echipa mea și de voluntari, am reușit 
în mare măsură să modelăm imaginea C.N.A.S.R. la nivel local și totodată să dăm un impuls colegilor noștri 
asistenți sociali în ideea de a-i stimula să se facă auziți și să se implice în activități de susținere a profesiei, 
dincolo de ceea ce fac zi de zi la locurile lor de muncă. 
 
Vom continua pe acest drum și ne vom strădui ca să-i convingem și pe membrii viitoarei echipe a sucursalei 
locale să acționeze într-un mod care să-i adune pe oameni în jurul ideilor. 
 
 
 

Sunteți la al doilea mandat de președinte a structurii teritoriale Iași 
a CNASR, o structură puternică și vizibilă. Vorbiți-ne pe scurt despre 
realizările de până acum dar și despre  planurile de viitor. 
 
În momentul în care am candidat la nivel local pentru primul mandat de 
președinte al sucursalei C.N.A.S.R.  în Iași, această organizație 
reprezenta doar un proiect, era doar o denumire pe hârtie. Pentru a 
deveni funcțională a fost nevoie de un sediu, de acces la resurse 
materiale, de o identitate vizuală și mai ales, de o echipă. Prin echipă se 
înțelege nu doar acel grup de colaboratori care s-au implicat constant în 
organizarea activităților ci și voluntarii, studenți la asistență socială și 
psihologie, respectiv zeci de oameni pe care am reușit să-i aduc lângă 
noi cu ocazia organizării cursurilor, a conferințelor și a altor evenimente 
în cei 6 ani de mandat (2013 – 2019). 

INTERVIURI 

Dr. Roxana NECULA 
Preşedinte C.N.A.S.R. IAŞI   



Cum vedeți în prezent profesia de asistent social și ce acțiuni credeți că ar fi determinante pentru 
promovarea, recunoașterea  și dezvoltarea profesiei noastre? 
 
Consider că pași importanți s-au făcut, vorbim de un sistem cu o fundație trainică. Asistența socială a 
evoluat în țara noastră în ultimii douăzeci și cinci de ani și aceasta datorită mediului universitar, 
organizațiilor neguvernamentale care au deschis noi punți către formarea și perfecționarea profesională 
prin proiectele derulate și, mai ales, prin interacțiunile cu specialiști din alte țări, dar și datorită rolului 
Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.  
 
În mare măsură se poate spune că profesia de asistent social s-a impus natural, utilitatea acesteia nefiind 
pusă sub semnul întrebării. Cu toate acestea există și unele lipsuri. Uneori se aud voci din zona altor profesii 
care reclamă absența intervenției asistentului social în anumite situații de criză. 
Consider că la baza acestor reacții acuzatoare se află și o lipsă de informare corectă despre resursele 
sistemului de asistență socială din țara noastră. De exemplu, un om nevoiaș care ajunge cu o problemă 
medicală la o unitate de urgențe poate să beneficieze și de servicii de asistență socială în paralel, dar o 
astfel de intervenţie nu este garantată. Cauza nu este rea voința sau slaba pregătire profesională a 
asistenților sociali. Aceste situaţii apar deoarece, cel mai probabil, nu a fost gândit și implementat un 
program de intervenție pentru respectiva problemă. Nu este vina asistentului social ci a administratorului 
cetății care nu a reușit să proiecteze și să acționeze prin legi, precum și printr-o mai bună organizare, 
modalităţi de acoperire a tuturor lacunelor. 
 
Așadar, se poate vorbi, pe de o parte, de faptul că serviciile sociale nu au fost estimate ca un sistem care să 
vină în întâmpinarea tuturor posibilelor probleme sociale și pe de altă parte, pentru că un jucător important 
de pe piața serviciilor sociale, anume sectorul neguvernamental, aproape că a dispărut din zona serviciilor 
directe. În această situație povara a fost preluată de către instituțiile de stat, activitatea acestora fiind 
condiționată de legi. Atenție, vorbim de un domeniu în care mulți dintre absolvenții de Asistență socială nu 
ajung să se angajeze ca asistenți sociali. Plecând de la aceste considerații apreciez că prestigiul asistenței 
sociale va crește dacă vom reuși să identificăm programe și servicii care să cuprindă o paletă cât mai largă 
de soluții pentru problemele sociale existente. Pe scurt: noi locuri de muncă și un sistem coerent de 
desfășurare a muncii pentru ca serviciile să fie complementare. În felul acesta utilitatea muncii asistentului 
social s-ar vedea printr-o sporire a rezultatelor calitative, iar vocile critice s-ar diminua. 
 
Vă rugăm să transmiteți un mesaj colegilor asistenți sociali! 
 
Îi rog pe colegii mei asistenți sociali să nu uite, atât în momentele în care vor întâmpina greutăți cât și în 
momentele fericite ale carierei lor, că înaintea lor au fost alți colegi asistenți sociali ce au netezit drumul și 
care, la rândul lor, au trăit clipe similare. 
De asemenea, îi îndemn să se implice în activitățile de promovare a profesiei, să nu le fie frică de schimbare, 
dacă ceva trebuie schimbat. 
 
Totodată, atunci când vor înregistra succese în activitatea lor să fie mândri deoarece și-au adus contribuția 
la consolidarea unei profesii nobile, pentru că fac parte dintr-un sistem care evoluează, este viu și că 
rezultatele muncii lor pot avea influențe benefice nu doar pentru oamenii asistați ci și în rândul colegilor lor 
asistenți sociali. 



Reprezentanți ai Sucursalei Teritoriale Dolj a CNASR au 
participat la ”Emisiunea Tableta de sănătate ”cu 
tema ”Asistența socială - o misiune, o chemare, un 
destin”, difuzată în 26.01.2019 de TVR Craiova. Invitați: 
Lavinia Bucur asistent social principal, președintele 
Sucursalei teritoriale Dolj, Emilia-Mihaela Chiran - 
asistent social specialist, vicepreședintele Sucursalei 
teritoriale Dolj, Tamara Piele - asistent social practicant, 
membru al Sucursalei teritoriale Dolj. 
În cadrul emisiunii a fost prezentat și un interviu cu Erika 
Keller Dragan - asistent social principal, membru al 
Sucursalei teritoriale Dolj.  

Evenimente luna ianuarie  

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România a 
organizat în data de 28 ianuarie 2019 o Masă rotundă 
despre profesionalizarea serviciilor de asistență socială, 
prin angajarea de asistenți sociali. La întâlnire au 
participat reprezentanții Ministerului Muncii si Justitiei 
Sociale, Asociației Comunelor din România, Asociației 
Directorilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului, Comisiei pentru Muncă și Protecție 
Socială din Camera Deputaților și s-au discutat soluții 
punctuale la problemele identificate în sistemul de 
asistență socială din România. 

Comisia de avizare și atestare profesională a analizat 140 
de dosare privind obținerea avizului de exercitare a 
profesiei. 

În data de 28.01.2019 a avut loc o întâlnire de lucru în 
cadrul Sucursalei Teritoriale Brașov a CNASR. 



Oportunități de finanțare 

Așteptăm sugestiile și propunerile voastre în 
legătură cu informațiile pe care vreți să le regăsiți 
în viitoarele numere ale newsletterului  

Contact 
Bucuresti, 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 47 
fax2: 021 317 24 30 
e-mail: cnasr@cnasr.ro 
site: www.cnasr.ro 

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru 
Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat 
cererea generala de propuneri de proiecte 2019 a programului 
european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+” 
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator 
de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat 
din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul de 
propuneri de proiecte „Educație incluzivă pentru copii si tineri in 
situații de risc”. 
 
Finanțare pentru combinarea artei cu tehnologia digitală, proiect- 
pilot, programul european „Orizont 2020”, subprogramul STARTS - 
22 ianuarie 2019 
 
Start-Up Nation 2018, termenul de înscriere data de 12 februarie 
2019 
 
Programul european „Orizont 2020” – Transformari socio- 
economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții 
industriale, 14 martie 2019 
 
http://www.finantare.ro/calendar-granturi 


