
  2020 a fost  anul în care Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România a sărbătorit 15 ani de la înființare, 15 ani în care am luptat pentru
recunoașterea profesiei de asistent social la nivel național.
Vă mulțumim tuturor celor peste 10000 de asistenți sociali înscriși în
CNASR!
Vă mulțumim pentru toată munca și pentru întreg efortul pe care l-ați
depus! 
În ultimele luni, pandemia COVID 19 ne-a schimbat viețile atât nouă cât și
celor pe care îi sprijinim. Anul acesta, care a fost o provocare pentru noi
toti, am arătat mai mult ca niciodată  că suntem rezilienți și dedicați
muncii  noastre. Comunitatea asistenților sociali a continuat să ofere
servicii esențiale celor mai vulnerabile persoane, în ciuda distanțării 
 impuse.  Pentru asta ați dezvoltat modalități noi de a fi alături de cei care
aveau nevoie de servicii sociale și ați adaptat metodele de intervenție
pentru a respecta măsurile de siguranță. 
Au fost foarte multe exemple din munca voastră care ne-au inspirat și
motivat, demonstrându-ne  din nou și din nou cât de importantă este
profesia noastră. Sperăm să găsiți răgazul să vă reamintiți momentele de
care sunteți mândri și care să vă reîncarce cu energie pentru noul an. Noi
vă suntem extrem de recunoscători pentru tot ce ați   demonstrat în 2020.

Mândri că suntem asistenți sociali!

Vă dorim Sărbători Fericite și să avem cu toții sănătate și un an bun !
 

Doru Buzducea , Președinte CNASR
Diana Cristea, Secretar Executiv CNASR
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2. În calitate de asistent social, vă rugăm dați-ne un exemplu de bună practică din experiența
dumneavoastră profesională sau relatați-ne o experiență profesională de succes din domeniul în
care activați.

Toate cazurile la care am lucrat au fost foarte importante, canalizându-mi interesul și energia pentru
fiecare în parte, astfel mă rezum la  unul dintre ele în care rezultatul a fost cel dorit fiind indentificat și
oferit un adăpost unei mamei singure cu doi copii printr-o implicare a comunității și a tuturor actorilor
sociali într-un parteneriat de responsabilitate socială, prevenind abandonul familial și școlar pentru 2
copii mici.

3.    Care sunt calitățile care vă ajută  în exercitarea profesiei de asistent social?
Aș menționa aici dezvoltarea mereu a unei atitudini pozitive, a empatie făță de persoanele vulnerabile,
îndemânarea în comunicare, abilitatea de a exprima sentimente, și dorința de a fi aproape față de
semenii noștri aflați în nevoi.
1.     Vă rog să adresați un mesaj tuturor asistenților sociali din România.
Să ne sprijinim reciproc profesia și interesele într-un duh de unitate și demnitate, în mod deosebit în
aceasta perioadă de pandemie să fim încă odată lângă cei ce întampină în plus dificultăți. 
Sărbători binecuvântate, cu liniște, pace, bucurii nemărginite și cu multe realizări și împliniri.

 
      Interviu

 asistent social principal,   Claudiu Constantin ASAFTEI

   asistentul social înregistrat cu numărul 10000 în
 Registrul Național al Asistenților Sociali din România

1.    Cine ești și cum ai ajuns să devii asistent social? Ce te-a motivat să urmezi Facultatea de
Asistență Socială?

Numele meu este Constantin Claudiu Asaftei și după terminarea studiilor mi-am exercitat profesia de
asistent social într-un program de volunariat la un centru pentru persoane cu dizabilități, ca mai apoi să
lucrez la Asociația Angel în cadrul unui centru rezidențial pentru persoane  fără adăpost, ulterior în cadrul
unui centru școlar pentru educație incluzivă,  desfășurându-mi în prezent activitatea la un centru
rezidențial pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Neamț în orașul Târgu Neamț având funcția de
instructor educator pentru activități de resocializare. Am urmat facultatea de asistență socială din cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași fiind licențiat în anul 2009, am urmat apoi cursurile de masterat
în cadrul aceleeași facultăți  și universități absolvind în anul 2011. Am ales această facultate într-un ultim
moment, după un sfat în familie, neștiind la acea dată foarte multe despre  acest domeniu, doar că așa
am simțit.



Anual, la nivel mondial, pe data de 1 Decembrie marcăm Ziua Mondială SIDA – ne unim forțele pentru a ne arăta
sprijinul față de persoanele care trăiesc sau sunt afectate de HIV și pentru a ne aminti de cei care și-au pierdut viața
din cauza SIDA.
În 2020, atenția întregii lumi a fost captată de COVID-19 și ne-a arătat cum o pandemie ne poate afecta viețile și
mijloacele de trai. COVID-19 ne arată încă o dată cum sănătatea este interconectată cu alte probleme critice –
reducerea inegalităților, drepturile omului,  egalitatea de gen, protecția socială și dezvoltarea economică. Astfel,
anul acesta susținem mesajul campaniei ”Global solidarity, shared responsability” (”Solidaritate globală,
responsabilitate comună”).
 COVID-19 ne-a demonstrat încă o dată că, în timpul unei pandemii, nimeni nu este în siguranță cât timp nu suntem
toți în siguranță. A lăsa oameni în urmă nu este o opțiune dacă ne dorim să reușim. Măsurile de combatere a
pandemiilor de HIV și COVID-19 trebuie să aibă în centru oamenii și să includă abordări bazate pe drepturile
omului.  
#ZiuaMondialăSIDA #WorldAIDSDay#GlobalSolidarity #SharedResponsability
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În data de 3 decembrie 2020 a avut loc webinarul
“Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi”
moderat de Cerasela Predescu - asistent social
principal.
 Invitaţi:
- Mirela Cirlan - asistent social
- Daniel Hliban - asistent social
- Georgeta Tudor - asistent social
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Asistența socială a demonstrat succes în
sprijinirea familiilor, comunităților și societăților
pentru a ieși din sărăcie, pentru a construi pacea
în perioade de conflict, pentru a promova      
 drepturile popoarelor marginalizate; și mai
recent, în facilitarea solidarității sociale pentru a
reduce semnificativ răspândirea COVID-19. Ceea
ce este acum necesar este să luăm aceste
experiențe învățate și să le aplicăm noilor
reglementări globale care ghidează dezvoltarea
socială și realizarea   drepturilor oamenilor. 
Drepturile omului sunt drepturi și libertăți
fundamentale de care trebuie să se bucure toate
ființele umane,  indiferent de naționalitatea, sexul,
originea națională sau etnică, rasa, religia,
orientarea sexuală sau limba lor ori de alte
caracteristici ale acestora. 
 Noi, ca asistenţi sociali avem obligaţia să le
cunoaştem, să le respectăm şi să le promovăm!

10 decembrie - Ziua internaţională a drepturilor
omului 2020 are tema "Recover Better - Stand Up
for Human Rights".
Potrivit ONU, tema zilei, aleasă pentru acest an, se
referă la pandemia de coronavirus şi pune în
evidenţă necesitatea de a reconstrui mai bine,
asigurând că drepturile omului sunt esenţiale
pentru eforturile de redresare. Vom atinge
obiectivele noastre globale comune numai dacă
suntem capabili să creăm oportunităţi egale pentru
toţi, să soluţionăm eşecurile generate şi întreţinute
de coronavirus şi să aplicăm standardele
drepturilor omului pentru a aborda inegalităţile,  
 excluderea şi discriminarea consolidate,
sistematice şi intergeneraţionale,  arată ONU.
 Ziua de 10 decembrie este o oportunitate de a
reafirma importanţa drepturilor omului în
reconstruirea lumii pe care o dorim, necesitatea
solidarităţii globale, precum şi a interconectării şi a
umanităţii împărtăşite.
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Colegiul Național al Asistenților Sociali prin
Structura Teritorială București în parteneriat cu
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună a
organizat în zilele de 15 și 17 decembrie, pe
platforma zoom,  atelierul de lucru “Împreună
împotriva traficului de persoane. Elemente
fundamentale de prevenire a traficului şi
identificare a victimelor.” 

Invitați:

-Silvia Tăbușcă, director al Centrului de Drepturile
Omului și Migrație.
-Iana Matei, președinte Asociația Reaching Out
Romania!

Diana Cristea, Secretar executiv CNASR a participat la reuniunea comună a Comitetului Interministerial
pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și a Comitetului de sprijin și monitorizare a
proiectului POCU 465/4/4/128038 „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, organizată
de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse în data de 10 decembrie 2020



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. 
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IFSW a lansat afișul pentru Ziua Mondială a Asistenței Sociale ce va fi sărbătorită în 16 martie 2021.
 Tema aleasă pentru anul 2021 este Ubuntu: Sunt pentru că suntem - Consolidarea solidarității sociale și a
conexiunii globale. Termenul de „Ubuntu” provine de la popoarele indigene din Africa de Sud și a fost popularizat
în întreaga lume de Nelson Mandela. Ubuntu: „Sunt pentru că suntem” este un cuvânt, concept și filozofie care
rezonează cu perspectiva asistenței sociale a interconectării tuturor popoarelor și a mediilor lor. Vorbește despre
necesitatea solidarității globale și, de asemenea, evidențiază cunoștințele și înțelepciunea indigenă.     
Afișul se găsește aici - https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-
2021/

În episodul trei din Codul privind practica asistentului
social în variantă audio, colega noastră Tatiana Duţă
ne vorbeşte despre ultimele 4 standarde profesionale
ce se regăsesc în Cod, iar în episodul 4, ne vorbește
despre Etapele actului profesional.
Codul privind practica asistentului social este un
document viu, ce merită cunoscut și aplicat de fiecare
asistent social în parte dar și de angajatorii lor. De
aceea este important să știm cum să îl citim, cum să îl
folosim sau cum să îl punem în practică.  La ce ne ajută
și la ce întrebări ne răspunde. Unde și când căutăm
răspunsuri.
 
https://anchor.fm/cnasr/episodes/Codul-Privind-
Practica-Asistentului-Social-en7hcs.


