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1. Domnule Președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali, acum la
început de an, care este trendul schimbării în asistență socială?
 
  Probabil, şi ca urmare a eforturilor Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cel
mai mare câştig al ultimilor ani este recăpătarea sentimentului de comunitate în
cadrul profesiei noastre. Asistenţa Socială şi-a clarificat statutul profesional şi
statutul ştiinţific, iar asistenţii sociali devin o comunitate profesională, nu doar o
sumă de specialişti care împart aceleași preocupări profesionale. Noul an începe
sub auspicii bune pentru noi şi profesia noastră. Schimbare există în orice
domeniu, important este ca schimbarea să evidenţieze o evoluţie și un câștig.
 
2. Care credeți că sunt resursele deja existente ale asistenților sociali și care nu
sunt exploatate/utilizate atât de mult pe cât ar fi posibil?
 
  Cred că o resursă foarte puternică a asistenţilor sociali de oriunde din ţară o
reprezintă legăturile cu comunităţile locale, cu oamenii din oraşul, din
cartierul, din satul în care lucrează. Şi... Vedeţi?.. Ajungem tot la ideea de
comunitate. Asistentul social se perfecţionează, învaţă proceduri, metode de
intervenţie, legislație, este excedat de numărul dosarelor şi cazurilor de care
se ocupă.  De multe ori însă uităm că lângă el este o întreagă comunitate locală, un
întreg microcosmos pe care trebuie și merită să-l mobilizeze.

Interviu cu Doru Buzducea



   
3. Plecând de la poezia lui Andrei Mureșanu, ,,Un răsunet”, care a fost un îndemn la libertate și care a
condus la unitate, vă rog să dați ,,un îndemn” asistenților sociali, care să răsune profund cu valorile cele
mai dragi din sufletul lor.
 
 Să le amintim cititorilor că poemul ,,Un răsunet”, la care întrebarea face referire, este cel care a dat versurile
imnului de astăzi al României,  Deşteaptă-te, române. Susţin în continuare îndemnul la „deşteptare” a
asistenţei sociale şi a profesioniştilor săi, aşa cum am făcut-o recent în campania naţională „România se ridică în
picioare pentru asistenţa socială”. Să faci asistenţă socială înseamnă să faci bine. Şi să faci bine, merită!

 
COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI LANSEAZĂ
GALA NAȚIONALĂ A EXCELENȚEI ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ, EDIȚIA A
VII-A
Bucureşti, 13 ianuarie 2020 – au început înscrierile pentru cea de-a
șaptea ediție a ”Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială”.
Este acel moment din an când poţi să-i mulţumești unui asistent
social! 
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR)
organizează Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială –
ediția a VII-a cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei
Sociale.
Evenimentul de anul acesta va avea loc în data de 17 martie 2020,
la Ateneul Român și va fi găzduit de Andreea Marin - Ambasadorul
Excelenţei în Asistenţă Socială.
Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială este singurul
eveniment național ce recompensează performanța celor care
lucrează în acest domeniu, ca parte a unei campanii prin care se
urmărește punerea în valoare a profesiei de asistent social.
Evenimentul reunește cu acest scop asistenți sociali, reprezentanţi
ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, politicieni
precum si jurnaliști implicați în campanii sociale la nivel central și
local. Nominalizații se vor putea înscrie - sau vor putea fi înscriși
de către cei care cred în munca lor – între 13 ianuarie și 2 februarie
(ora 16:00) la http://gala.cnasr.ro/, conform Regulamentului
evenimentului. 
Lista premiilor Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială,
ediția a VII-a 2020 poate fi consultată la http://gala.cnasr.ro
 
 

Gala este despre noi, asistenții sociali, așa că
haideți să arătăm cât de nobilă este profesia
noastră și ce rezultate frumoase avem, cu
gândul că vor fi un model și poate un reper
pentru mulți alții!
Viitorul se construieste astăzi, aici! Este mai
mult decât o sintagmă, este mai mult decât un
îndemn motivațional, este o realitate! Ceea ce
noi vedem și ceea ce trăim astăzi este realitatea
simțită și gândită cu mulți ani în urmă, când am
îndrăznit să visăm pentru profesia noastră,
când am îndrâznit să privim dincolo de zid,
dincolo de bariere.
Gândurile, emoțiile și faptele noastre pot
modela viitorul! spune DoruBuzducea,
preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor
Sociali din România (CNASR).



      Evenimente, informații utile

În perioada 22-23 ianuarie 2020 Organizația umanitară CONCORDIA (RO) în parteneriat cu Istitutul
Formazione Operatori Aziendalin - I.F.O.A. (IT), Colegiul Național al Asistenților Sociali (RO), SOSU
Østjylland (DK) și Universitatea de Științe Aplicate din Vorarlberg au avut o întâlnire privind lansarea
poiectului FOCUS - Forward LOoking SoCial EUrope Skills - Privind spre viitor competențele și
competențele pe care  profesioniștii ar trebui să le aibă în 2030 pentru a face față provocărilor viitoare ale
sectorului social din Europa. Vă vom ține la curent cu consultările care vor începe în curând între 
 profesioniști, angajatori și factorii de decizie din domeniul social din toate cele patru țări partenere ale 
 proiectului (Austria, Danemarca, Italia, România).

În data de 24 decembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al
României Codul privind practica asistentului social conform
hotărării Congresului Național al CNASR din 2019. Codul de practică
descrie standardele  profesionale care sunt necesar a fi puse în
practică în activitatea profesională curentă a unui asistent social,
responsabilitățiile acestuia în funcție de treapta de competență
profesională, precum și formarea profesională necesară pentru
obținerea respectivei trepte. Documentul a fost elaborat de către
CNASR, în cadrul proiectului "Întărirea forței de muncă în serviciile
sociale din România", finanțat de către Unicef România, căruia îi
suntem recunoscători pentru că a făcut posibil acest demers și a fost
finalizat în urma consultărilor regionale organizate de structurile
teritoriale ale Colegiului, cu membrii CNASR și cu alte părți interesate.
Este pentru prima dată când în România sunt setate astfel de
standarde referitoare la practica asistentului social, acest Cod venind
în completarea Codului Deontologic al profesiei de asistent social,
aprobat în 2008. Documentul integral se găsește pe site-ul CNASR la
secțiunea Juridic/Legislație – link site https://cnasr.ro/cod-privind-
practica-asistentului-social.
Vă invităm să îl consultați și totodată să dați share acestei postări
astfel încât informația să ajungă la câți mai mulți colegi.
 

În data de 15 ianuarie 2020 a fost
publicată în Monitorul Oficial
 Hotărârea Biroului Executiv nr. 147
din 13 decembrie 2019 privind
aprobarea RegistruluiN aţional al
Asistenţilor Sociali din România. În
acest moment sunt înregistrați în
RNASR 9157 de asistenți sociali și
117 forme  independente de
exercitare a profesiei de asistent
social.



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

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

 
Cristian Roșu, vicepreședintele Colegiului Național al
Asistenților Sociali a participat în data de 30 ianuarie la
ședința Biroului Executiv Permanent al Consiliului
Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România-
CNÎPMMR la care a fost prezent și domnul Ludovic Orban,
Prim-ministrul României,   în calitate de invitat special. În
intervenția sa, domnul Cristian Roșu a atras atenția
asupra nivelului scăzut de dezvoltare a serviciilor sociale
la nivel național și a propus o serie de măsuri care să
contribuie la creșterea sustenabilă a numărului de servicii
sociale cât și la eficientizarea intervenției acestora.

Punct de vedere
 

 referirea   din articol era cu caracter general, pentru toate categoriile
profesionale și ocupațiile care activează în domeniul serviciilor sociale la
nivel local;
 nevoia de asistenți sociali la nivel local este recunoscută și este una dintre

 confuzia  istorică a termenului de lucrător social versus asistent social nu
își mai     are locul în contextul în care cadrul legal face referiri exprese atât
la     personalul de specialitate din cadrul sistemului de asistență socială
cât  și prin Legea 466/2004 cu privire la statutul asistentului social.

 
Referitor la articolul publicat în ziarul Libertatea în care președintele ANPDCA,
dna. Mădălina Turza, menționează lipsa “lucrătorilor sociali” la nivel local.
În cursul zilei de astăzi, CNASR a luat legătura cu Dna.Mădălina Turza,
Președinte ANDPDCA, iar în urma discuției au fost clarificate următoarele
aspecte:
 

     prioritățile care vor fi urmărite în viitor;

 
În acest context, CNASR reafirmă importanța existenței asistenților sociali la
nivel local și va continua promovarea ideii de profesionalizare a sistemului de
asistență socială la nivel național.
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