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 de cele mai multe ori când are loc un eveniment (fie serbare școlară sau alt
eveniment public), gândul central este că totul trebuie să fie ”perfect!”, nimeni să nu
miște și să se stea exact pe poziție (cu diverse variațiuni);
 dacă din întâmplare vine cineva ”de la centru” atunci se instalează codul roșu de
urgență

De ce românul nu e neamț, american, englez, japonez sau chinez? 
Fără intenția de a fi retorică întrebarea de mai sus, un prim răspuns care îmi vine în
minte este fiindcă noi nu ne celebrăm succesele! Și lista poate continua.
Chiar acum mă gândesc la două aspecte care susțin foarte bine atitudinea noastră, pur
românească, în fața unor aspecte care țin de manifestare și sărbătorire.

1.

2.

Rezultă de aici că ar trebui să ne mândrim mai mult cu reușitele noastre, ar fi bine să
fim puțin mai relaxați în astfel de situații și să îndrăznim mai mult, noi cei care nu
suntem de la centru și să  facem propuneri și invitații la evenimentele și inițiativele din
teritoriu.
 
Fraților, cei care în urmă cu 15 ani au reușit să facă o Adunare Generală (foarte
interesanți termenii luați ca atare), se datorează faptului că au îndrăznit să aibă un vis! 
Iată, Colegiul Național al Asistenților Sociali este și se dorește în continuare să fie un
organism viu, format din noi toți, cu răspândirea geografică și diversitatea serviciilor,
dar cu fiecare dintre noi.  Celebrarea este prima formă de recunoaștere a apartenenței,
abia după aceea vin responsabilitatea (de grup și  individuală, subliniind-o pe ce-a de-a
doua), implicarea, devotamentul și nu în ultimul rând  solidaritatea.

De 15 ani împreună 
editorial - de Lucian (Alin) Potinche



În luna februarie, în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială s-a încheiat etapa înscrierilor pentru
premiile acordate în cadrul Galei și s-a desfășurat etapa votului online.   435 de nominalizați au intrat în această
competiție! Urmează etapa jurizării în perioada 25 februarie – 9 martie.
Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială – ediția a VII-a este organizată în data de 17 martie 2020, la Ateneul
Român, de Colegiul Național al Asistenților Sociali cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale. Premiile
celor 18 secțiuni ale Galei Excelenței în Asistență Socială vor fi prezentate de Andreea Marin.
 Loredana & Agurida Band vor încânta publicul printr-un spectacol inedit.
 

   
23 februarie 2005 – 23 februarie 2020 - 15 ani de la Adunarea Constitutivă a Colegiului Național al Asistenților
Sociali din România! 
La 15 ani de la constituirea Colegiului, am primit mesaje din toată ţara, de la colegii noştri. Mesajele voastre ne-
au întărit convingerea că profesia noastră e importantă, că trebuie sa fim mândri şi că doar împreună putem să
fim puternici!  
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Închei prin a vă îndemna să fiți solidari nu solitari! 
A, iertați-mă, fiindcă era să uit... tu,  asistentule social din România, indiferent că lucrezi în mediul privat sau de stat, da tu,
cel mulțumit sau nemulțumit de ceea ce (trebuie) să faci, tu ce vis ai, ca asistent social?



Sucursala Prahova - CNASR a organizat în data de
10.02.2020, în parteneriat cu DGASPC Prahova și
Instituția Avocatul Poporului două sesiuni de
instruire ce au avut ca temă: ”Recunoașterea
situațiilor/formelor de tortură, tratamente crude,
inumane sau degradante".
Sesiunile de instruire au fost organizate în centre
rezidențiale pentru persoane cu dizabilități din
subordinea DGASPC Prahova, iar participanții au fost
angajații acestor servicii sociale care au contact
direct cu beneficiarii: asistenți sociali, psihologi,
asistenți medicali, instructori de educație, instructori
de recuperare, instructori de ergoterapie,
psihopedagogi și infirmieri.

În data de 20 februarie 2020 a avut loc un
schimb de experiență între Austria și
România în cadrul programului
DIALOGURI la întâlnirea "Atitudini și
valori ale profesioniștilor din
domeniul social – diferențe între
Austria si
România?”
Invitații noștri au fost Bernhard Gut  de la 
Universitatea de Științe Aplicate din
Vorarlberg și Cornelia Burtscher –
Academia Concordia, care au împărtășit
din experiența lor.
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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. 

 
În urma numeroaselor întrebări adresate de către
membri facem următoarele precizări:
Colegiul Național al Asistenților Sociali, confom
Legii 466/2004 este autoritatea de reglementare a
profesiei de asistent social.
Colegiul Național al Asistenților Sociali
monitorizează permanent propunerile legislative
din Parlamentul României, ce vizează statutul
asistentului social, și în momentul de față nu există
nicio propunere de modificare a Legii educației
naționale nr.1/2011.
CNASR a făcut și o să continue să facă demersuri
pentru modificarea art. 250, lit. g) din Legea
educației naționale nr.1/2011 în vederea coroborării
acestuia cu prevederile Legii 466/2004 privind statutul
asistentului social
 

        INFORMARE
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