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Despre comunicare
Regretatul profesor Petre Anghel spunea că "relațiile interumane au la bază comunicarea, prin
care individul se cunoaște pe sine și cunoaște oamenii din jurul lui", iar un alt profesor, francez
de data aceasta, Daniel Bougnoux, menționează că înainte de toate, a comunica înseamnă "a
avea în comun".
Fără a mai trece în revistă cunoscuta metodă E.S.P.E.R.E. a lui Jacques Salome, prin care arată
cât de important este să percem comunicarea ca pe o relație plină de viață, de energie, îmi vine
în minte aplicația cu creionul.

Imaginați-vă un creion clasic, acela care are gumă de șters la un capăt iar vârful potrivit de
ascuțit. De obicei, folosesc acest exercițiu ca să exemplific comunicarea între două persoane, așa
ca vă invit (tot imaginar, deși m-aș bucura să încercați și acasă cu cine doriți), să puneți degetul
arătător la unul dintre cele două capete ale creionului, iar la celălalt rămas liber, să fie tot
degetul arătător al unei persoane cu care doriți să faceți această aplicație. Acum plecănd de la
acesta imagine, având creionul între cele două degete arătătoare la nivelul pieptului, încercați să
vă plimbați prin spațiul (liber al) încăperii, fără să vorbiți. Mișcându-vă atât corpul prin spațiu,
cât și mâna care atinge creionul, în direcții aleatorii.
Se va desfășura în 3 etape.
1. D-voastră conduceți (mișcarea, traiectoria creionului). 
2. Cealaltă persoană conduce.
3. Amândoi conduceți.
La sfârșit, veți experimenta că partea de responsabilitate a relației de comunicare revine
fiecăruia în parte.

Intenționez astfel să vă readuc în atenție că în general comunicarea are mai multe proprietăți,
între care una foarte importantă, se desfășoară în ambele sensuri. Și fiecare este responsabil de
întreţinerea ei.
Vă invit să experimentați și să reflectați la această aplicație!
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EDITORIAL  de  Alin Lucian Potinche



Este luna august 2020 și sunt câteva luni bune de când țara noastră și lumea întreagă este afectată de
pandemia ce a paralizat întreaga lume. După ce oamenii au stat închiși în case din cauza restricțiilor și a
fricii; școlile și universitățile închise în martie, nu s-au mai redeschis; spitalele sunt suprasolicitate (zilnic
se anunță că un nou spital a ajuns la capacitatea maximă de funcționare), unele se închid din cauză că se
îmbolnăvesc cadrele medicale; multe firme au intrat în faliment trimițând angajații în șomaj...sute de
oameni.
A dispărut cu totul viața pe care o știam, cu doar câteva luni în urmă. După o perioadă destul de lungă de
timp, când nu ne mai puteam întâlni cu prietenii, nu mai puteam ieși în oraș sau la cumpărături decât cu
declarație și strict pentru nevoi urgente, astăzi ieșim din casă doar cu mască și multă prudență în a
interacționa cu oamenii. Totul îmi pare atât de ireal și în fiecare zi tot sper să mă trezesc din acest vis
coșmar.
Deși au trecut luni bune încă nu putem ști cum va arăta viitorul de acum înainte. Ce va însemna oare
pentru societate și economie încetarea activităților pentru unii, câteva luni, pentru alții, definitiv. Nu știm
cum vom fi afectați la nivel individual și nici la nivelul muncii noastre de asistenți sociali, dar cred că în
această perioadă avem ocazia să reflectăm asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viața noastră și
să privim în urmă cu mulțumire pentru ce am realizat, pentru lucrurile pe care le consideram normale.
În această perioadă am conștientizat cât de importantă este pentru mine interacțiunea umană, cu cei din
familie și cu prietenii dragi, sau pur și simplu cu oameni de la care pot învăța ceva și care îmi pot îmbogăți
viața, sau oameni cărora să le împărtășesc din experiența mea, ca lecție de viață.
După ce vom conștientiza o mulțime de comportamente și alegeri pe care nu le vom putea continua ca
înainte, după ce ne vom da seama că multe nu vor mai fi la fel, va trebui să ne regândim viața în așa fel
încât să rămânem de folos și semenilor noștri.
În toată această perioadă de frică și panică oamenii au pierdut răbdarea, energia și curajul. Trebuie să
reinventăm arta parteneriatului, să integrăm puterea conexiunii și să punem la un loc cu alții
cunoașterea, experiența și talentul, întorcându-ne către semenii noștri mai puternici, mai curajoși, mai
conștienți.
Am spus-o și repet să spun, mi-e dor și abia aștept să ne putem întâlni din nou, să ne putem vedea
chipurile și zâmbetele de pe fețe, să ne îmbrățișăm și să ne veselim. Mi-e dor de oameni și de 
 interacțiunea cu ei... și de normalitatea vieții. Vreau să trăiesc în adevăr și normalitate, cu mine însămi, și
cu ceilalți. Vreau să fiu un om liber. Nu mai vreau să fiu deconectată de persoanele semnificative din viața
mea, vreau ca oamenii să rămână sănătoși, dar și relațiile interumane sănătoase, să rămânem puternici și
cu dragoste pentru oameni.
Poate acest timp ne-a fost dat să gândim cum să facem lucrurile mai bine, mai eficient, și trebuie să
rămânem puternici pentru că scopul și dorința noastră este să facem bine.

 
      PANDEMIE 
Cleopatra Heroi, asistent social principal



Interviu,
NASTOR GHEORGHE, 
primarul comunei Gottlob, județul Timiș

 1.  Domnule primar, păstoriți o comună cu un număr destul de mare de locuitori și aveți 3
asistenți sociali angajați, felicitări! Ce v-a determinat să ajungeti la acest număr?
În prezent în comuna Gottlob avem peste 2600 de locuitori, iar pentru a putea face față tuturor
cazurilor sociale, era necesară angajarea a doi asistenți sociali, astfel sunt angajate două doamne pe
posturile de asistent social, cu studii superioare, un post fiind cu atribuții în asistență socială, iar
pentru celălalt se cerea cu studii în domeniu, asistentul social fiind și înscris în CNASR, ambele
doamne sunt cu experiență în munca cu beneficiarii.
Asistența socială evoluează în România și vrem să ținem pasul în acest sens și în comuna Gottlob,
astfel avem înființat Serviciul Public de Asistență Socială, iar în subordinea acestuia am înființat
Serviciul de Asistență Comunitară prin proiect european: Crearea și implementarea serviciilor
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607,
din care face parte o echipă complexă de profesioniști printre care: asistent social, asistent medical
comunitar, consilier scolar și mediator școlar, iar prin intermediul acestora se păstrează o bună
legătură între autorități și beneficiari.

2. Aveți un număr impresionant de mandate ca primar. Care au fost provocările pe care le-ați
întâmpinat la începutul înființării serviciului de asistență socială?
Sunt primar de 7 mandate. Provocarea cea mare a fost după înființarea serviciului de asistență
comunitară și anume acreditarea acestuia și identificarea unui asistent social calificat, din zona
noastră, pentru ocuparea postului.

3.  Care este partea "frumoasă" de când aveți angajați asistenți sociali ?
Partea  frumoasă a faptului ca avem angajaţi 3 asistenţi sociali este că au fost identificate mult mai
multe cazuri noi socio-vulnerabile și se vede o îmbunătățire a situației sociale acestora.

4. Ce provocări întâmpinați în această perioadă (Covid 19) în cadrul exercitării funcției d-voastră?
Perioada Covid-19 este în sine o provocare pentru toți. Învățăm să conviețuim cu acest virus și să
ținem situația sub control. De la începutul stării de urgență decretată pe întreg teritoriul țării, în
comuna Gottlob s-au luat toate măsurile necesare pentru prevenirea infectării cu coronavirus și
anume dezinfectarea spațiilor publice, a acceselor în insituții publice, purtarea măștilor de către
angajați și distribuirea de măști către categoriile vulnerabile de persoane de pe raza comunei.
Am avut totu și un număr de 13 cazuri de confirmați cu coronavirus dar numărul acestora a scăzut în
prezent până la 3. În cadrul exercitării funcției de primar, provocare în timpul pandemiei a fost
greoaiea colaborare cu DSP TIMIS și CJCC Timiș.  
 5. La final, un gând pentru colegii d-voastră primari, referitor la relația dumnealor cu asistenții
sociali!
În mod deosebit, în această perioadă de pandemie s-a dovedit din plin necesitatea şi importanța
serviciului social, astfel că un gând se îndreaptă către colegii primari să pună accent sporit pe
furnizarea de servicii sociale de calitate prin angajarea de asistenți sociali.



În data de 14 iulie 2020 a avut loc webinarul “Recunoaşterea
situaţiilor formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau
degradante” susţinut de Cleopatra Heroi, asistent social principal.

     Evenimente, demersuri, luări de poziție
Ne bucurăm să vă spunem că parteneriatul nostru cu  UNICEF
România continuă şi anul acesta. Le mulţumim pe această cale
pentru încrederea acordată şi pentru buna colaborare pe care o
avem!
Până la sfârşitul anului vom organiza webinarii în diferite
domenii de interes, sesiuni de pregătire online, prezentări ale
Codulului privind practica asistentului social.
Prin aceste activităţi  dorim să întărim, să dezvoltăm şi să
creştem eficienţa forţei de muncă din serviciile sociale în
perioada pandemiei COVID 19. Suntem convinşi că împreună
vom putea face acest lucru, aşa că urmăriţi-ne anunţurile
pentru a putea lua parte la toate aceste activităţi….care vor fi
online! 
Prima întâlnire online a a avut loc în 8 iulie şi a fost destinată
diseminării Codului privind Practica Asistentului Social şi a
fost susţinută de Tatiana Duţă                                                                               

În data de 23 iulie 2020 a avut loc webinarul “Asistenţa socială comunitară. Perspective în timpuri de pandemie”,
moderat de Andreea Pontoş - asistent social principal.
Au vorbit despre experiența lor:  Mihaela Motoc - asistent social principal,  Daniela Lupu - asistent social principal
- Dumitru Alexe - asistent social principal și Monica Radu - asistent social practicant
Webinarul s-a adresat asistenţilor sociali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul primăriilor.
Teme abordate:
- Ce înseamnă şi ce ar trebui să însemne asistenţa socială la nivelul comunităţii
- Rolul asistentului social în dezvoltarea de programe şi servicii sociale
- Ce impact a avut situaţia de criză medicală la nivel comunitar şi cum a influenţat acest lucru activitatea asistentului social
- Perspective.



 Informații utile, demersuri, luări de poziție  

Comunicat- 29.07.2020

În perioada 15-19 iulie 2020 Federația
Internațională a   a Asistenților Sociali a organizat
conferința on-line # IFSW2020 „2020-2030 Agenda
globală pentru muncă socială: Co-construirea
transformării sociale”
Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România, în calitate de membru IFSW, a participat
la lucrările Adunării Generale a Federaţiei
Internaţionale a Asistenţilor Sociali (IFSW). Ioan
Durnescu, Vicepresedinte CNASR si Diana Cristea,
Secretar executiv CNASR au reprezentat Colegiul la
această întâlnire care s-a desfăşurat online.
În contextul pandemiei de COVID-19, Adunarea
Generală a Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor
Sociali a adopat în 12 iulie 2020, două materiale
relevante pe care va invităm să le consultaţi:
Ethical Challenges for Social Workers During
COVID-19 şi Global Standards for Social Work
Education & Training.
Aceste documente pot fi consultate pe site-ul
CNASR la secţiunea Noutăţi. 

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România s-a
sesizat cu privire la știrea apărută în presă cu privire la
faptul că „un fost asistent social” a fost condamnat de
Curtea de Apel Ploieşti la pedeapsa cu închisoare cu
executare şi daune de 50 de milioane de lei. 
  Atragem atenția jurnaliştilor, care au preluat ştirea, că
au dezinformat publicul din cauză că nu s-au
documentat cu privire la această ştire – persoana
condamnată nu figurează în Registrul Naţional al
Asistenţilor Sociali din România.
  Potrivit art. 2 și art. 7 din Legea 466/2004 privind
statutul asistentului social, asistent social este persoana
care are studii superioare de specialitate în asistență
socială și este înregistrată în Registrul Național al
Asistenților Sociali din România.
Considerăm că lipsa de documentare în astfel de cazuri
afectează imaginea profesiei de asistent social!
Pentru informaţii referitoare la profesia de asistent
social precum și despre Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali vă invităm să accesaţi site-ul www.cnasr.ro.



 Informații utile, demersuri, oportunități

În data de 31 iulie a avut loc Consiliul Național al Asistenților Sociali din România,
întâlnire organizată on-line.
Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins prezentarea raportului de activitate al Biroului Executiv
pentru anul 2019, a raportului financiar pentru anul 2019 și a fost supusă dezbaterii și votului
și hotărârea privind cuantumul taxelor si cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activitati conexe, aferente anului 2020.  La întâlnire au
participat membrii Biroului Executiv și președinții sucursalelor teritoriale. 



Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale implementează  în parteneriat cu Asociația Profesională
Nonguvernamentală de Asistență Socială ASSOC,  proiectul, finanțat din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital Uman-"Sprijin pentru persoanele vulnerabile în
contextul epidemiei COVID-19” în cadrul căruia vor fi angajaţi 1000 de asistenţi sociali pentru
a veni în sprijinul a 100 000 de persoane vulnerabile în aceasta perioadă. 
Proiectul  “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19”  include și
operaționalizarea unui call-center național ce va coordona și monitoriza solicitările venite de la
persoanele vulnerabile care necesită sprijin, precum și cartografierea și analizarea nevoilor
sociale la nivel național.
 Asistenţii sociali interesaţi să aplice găsesc informații pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/in-curs-de-implementare/5961-
sprijin-pentru-persoanele-vunerabile-in-contextul-epidemiei-covid-19

 Informații utile, oportunități



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. 

Informații utile

Având în vedere necesitatea de a asigura măsuri pentru prevenirea și răspândirea infecțiilor COVID-19, pe
perioada stării de alertă lucrul cu publicul se va realiza în următoarele condiții:
1. Personalul propriu și persoanele din exterior vor avea în vedere obligativitatea purtării  măștii de
protecție;
2. Personalul propriu și persoanele din exterior au obligația dezinfectării mâinilor la intrarea în sediul
CNASR;
3. Suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două
persoane apropiate;
4. Verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37 grade, la intrarea în incintă;
5. Dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane.


