
De 51 de ani celebrăm Ziua Pământului, pe 22 aprilie, pentru a ne reaminti că
(deocamdată) planeta noastră ne oferă condițiile necesare pentru întreținerea vieții.
Probabil că și voi, ca și mine, ați văzut destule evenimente promovate prin media, care
au avut ca obiectiv principal curățenia sau plantarea de copaci. Prima dintre activități
mă face să o asociez cu unul dintre obiceiurile sănătoase cu care am intreracționat încă
din fragedă copilărie - curățenia de Paște, pe care o făceau foarte sârguincios bunicii
mei.

Revenind la dubla măsură, Theaitetos spunea în antichitate că „Omul este măsura
tuturor lucrurilor…” și încep să devin din ce în ce mai mult de acord cu el. Nu spun
asta doar fiindcă este demonstrat științific nu numai că luăm decizii emoțional, dar în
funcție de predispoziție (a se înțelege în egală măsură predisoziție genetică și pe bază
de experiență) comportamentul nostru devine predictibil.

Dubla măsură încă de la origini face trimiteri la domeniul dreptății și al justiției, însă eu
aș voi să ne plecăm atenția asupra unui aspect mai personal, acela întâlnit atunci când
ne raportăm la propria persoană. Este arhicunoscută tendința noastră, a românilor, de
a ne plânge, de a ne văita, în general de viața noastră și oricât de multe exemple îmi vin
în minte care să-mi susțină afirmația, în mintea mea predomină un citat contemporan,
al unui comediant de stand-up, Teo ... ” în România oricât de bine o duci, trebuie să o
duci un pic rău.. dar și dacă o duci rău, trebuie să arăți că o duci un pic bine!” 

În încheiere, voi face referire la cel de-al doilea exemplu mentionat în partea de început
și anume la plantatul de copaci. Dragi asistenți sociali, vă recomand puțintică atenție la
ce a fost plantat în copacul vieții voastre și fie că este vorba de credințe limitative sau
care țin de dubla măsură observați-le și propuneți-vă să nu le plantați la rândul vostru
la rădăcinile copacilor de care vă îngrijiți în prezent, fie în plan personal sau profesional!
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Un pic despre dubla măsură...
de Alin Lucin Potinche



În data de 14 aprilie 2021, Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali din România, prin dl. Ioan Durnescu -
Vicepreşedinte, a participat la deschiderea Conferinței
Naționale de Asistență Socială Penitenciară, ediția a II-a,
ce a avut loc în perioada 14-16 aprilie 2021.  
Evenimentul a fost organizat de către Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Filosofie și
Științe Social-Politice, Penitenciarul Iași, Serviciul
Educație și Asistență Psihosocială Iași și Colegiul
Național al Asistenților Sociali din România- Sucursala
Teritorială Iași în colaborare cu L.S.F.I. (Liga Studenților
de la Filosofie Iași) și Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Iași.
În cadrul evenimentului a fost abordată problematica
comportamentelor delincvente din perspectivă
academică și practică penitenciară. 
Evenimentul a fost acreditat cu 2 credite profesionale
pentru asistenții sociali înscriși în Registrul Național al
Asistenților Sociali din România.
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În data de 7 aprilie 2021 a avut loc o
întâlnire între doamna Florica
Cherecheș - Președinte Secretar de stat
ANDPDCA și reprezentanții CNASR,
Doru Buzducea - Președinte și Diana
Cristea - Secretar executiv. Aceștia au
discutat despre necesitatea asistenților
sociali din sistemul național de
asistență socială și despre
profesionalizarea şi eficientizarea
serviciilor sociale în România. 
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 Și în luna aprilie sucursalele teritoriale ale CNASR au continuat seria evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a
Asistenței Sociale

Sucursala Teritorială Giurgiu a Colegiului
Național al Asistenților Sociali a organizat
campania “Sunt bine când și ție îți e bine”,
organizată cu ocazia Zilei Mondiale a
Asistenței Sociale. 
Acțiunea a fost destinată unui număr de  23
de copii și mamelor lor, victime ale violenței
în familie,  găzduiți de Așezământul Social
“Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din
comuna Slobozia.

    Marinela Grigore, preşedintele Sucursalei teritoriale Constanţa invitată la                                        
emisiunea Cafeneaua lui Enache - Litoral TV 
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 Sucursala Brașov a Colegiului
Național al Asistenților Sociali din
România a organizat în data de
20.04.2021 workshop-ul
“Importanţa dezvoltării relaţiilor
de colaborare profesională între
asistenţii sociali care activează în
unităţi medicale şi celelalte
structuri de la nivelul comunităţii”,
care a avut ca invitați doi specialiști
de seamă cu o experiență de 20 de
ani în domeniul asistenței sociale,
în persoanele doamnelor Monica
Bratu şi Bianca Nedelcu.
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Ca urmare a demersurilor CNASR către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în data de 13 aprilie
2021 Cristian Roşu, Vicepreşedinte CNASR şi Diana Cristea, Secretar executiv CNASR au participat la o
întâlnire de lucru la invitaţia domnului Peter Janos Makkai - Secretar de Stat Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale pentru a discuta despre reglementarea exercitării profesiei de asistent social,
respectiv a exercitării funcţiei publice de execuţie în desfăşurarea de activităţi în domeniul asistenţei
sociale;
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Reprezentaţii CNASR Cristian Roşu, Vicepreşedinte şi Diana Cristea, Secretar executiv
au participat în data de 15 aprilie 2021 la reuniunea de lucru propusă de Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea consultării pe tema modificării Legii asistenţei
sociale nr. 292/2011;

Diana Cristea, Secretar executiv CNASR a participat în data 27 aprilie 2021 la
reuniunea grupului inter-instituţional pentru elaborarea Strategiei Naţionale în
domeniul protecţiei şi promovarii drepturilor copilului 2021-2027, eveniment
organizat în online de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;

În data de 27 aprilie 2021 CNASR a participat la conferinţa internatională organizată
de Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi – ANES în
cadrul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în
România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, Programul Justiție –
coordonat de Ministerul Justiției din România. Proiectul reprezintă o acţiune
strategică menită să sprijine autorităţile publice centrale şi locale din România
pentru adoptarea unei acţiuni coordonate în abordarea provocărilor reprezentate de
punerea în aplicare a Convenţiei de la Istanbul, ratificată de România prin Legea
30/2016. CNASR face parte din grupul de lucru de la nivelul ANES care are ca obiectiv
în cadrul acestui proiect elaborarea unei proceduri de intervenţie şi a unei
metodologii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
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