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PLAN DE ACTIVITATE  

2019 

SUCURSALA PRAHOVA  

 

Obiectivele au fost formulate pornind de la nevoile asistenților sociali identificate în practica 

profesională, obiective ce pot fi atinse prin desfășurarea activităților specifice și monitorizarea 

permanentă a rezultatelor așteptate.   

 

  Identificarea resurselor umane și materiale necesare funcționării structurii teritoriale a CNASR 

în condiții corespunzătoare. 

Identificarea unui spațiu în care să funcționeze structura teritorială a CNASR, a resurselor materiale 

necesare acoperirii cheltuielilor curente necesare funcționării structurii teritoriale a CNASR, cât și 

identificarea posibilităților de achiziționare, prin comodat, închiriere sau oricare alt mod, a 

echipamentelor logistice necesare desfășurării activităților la nivelul structurii teritoriale a CNASR. 

 

 Îmbunătățirea imaginii profesiei de asistent social. 

Activități de promovare a CNASR  și a structurii teritoriale a CNASR, prin organizarea la nivelul 

structurii teritoriale a CNASR a Zilelor Asistenței Sociale,  apariții periodice în mass-media locală 

în cadrul unor dezbateri pe subiecte de actualitate, implicarea reprezentanților mass-media prin 

oferirea de invitații la evenimente organizate de structura teritoriale a CNASR, promovarea 

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

 

 Dezvoltarea rețelei de comunicare la nivelul structurii teritoriale a CNASR. 

Actualizarea permanentă a  bazei de date a structurii teritoriale a CNASR și asigurarea transmiterii 

informațiilor de interes profesional către toți membrii structurii teritoriale a CNASR. 

 

 Atragerea de noi membrii din rândul asistenților sociali care nu sunt înscriși în CNASR. 

Organizarea unor întâlniri informale de diseminare a rolului asistentului social, misiunea și 

activitatea CNASR și a structurii teritoriale a CNASR, elaborarea și distribuirea unor materiale 

informative și de promovare a profesiei de asistent social, cât și transmiterea de adrese/mail-uri 

către autoritățile (publice sau private) cu activitate specifică de asistență socială în care își 

desfășoară activitatea asistenți sociali (DGASPC, autorități publice locale- DAS, SPAS, organizații 

neguvernamentale, alți furnizori de servicii sociale care își desfășoară activitatea în județul 

Prahova). 
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 Creșterea calității actului profesional. 

 Identificarea provocărilor și dificultăților cu care se confruntă asistenții sociali care activează la 

nivelul structurii teritoriale a CNASR și a nevoilor de formare pe care le au asistenții sociali care 

activează la nivelul structurii teritoriale a CNASR. Vor fi concepute și organizate cursuri de 

formare profesională continuă a asistenților sociali/ wokshop-uri, ateliere de lucru, semniarii și 

conferințe, creditate de CNASR, urmând a fi diseminate subiecte de actualitate în cadrul rețelelor 

profesionale. De asemenea vor fi identificați lectori, din rândul asistenților sociali cu experiență 

vastă în domeniu, care să asigure livrarea cursurilor de formare profesională. 

 

 Reprezentarea intereselor membrilor structurii teritoriale a CNASR. 

Identificarea  nevoilor și dificultăților asistenților sociali și susținerea intereselor acestora, cât și 

îmbunătățirea comunicării la nivelul structurii teritoriale a CNASR, cât și la nivel național și în 

relație cu CNASR. 

 

 

 

 

 

 

 

Sucursala Teritorială Prahova- CNASR 

Ploiești,  25 ianuarie 2019 

 


