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Cei dintre voi care au prins măcar câțiva ani de școală în perioada comunistă, poate își
mai amintesc, încă, începerea anului școlar. Probabil că și la voi prima zi de școală era
mult așteptată încă dinainte de terminarea verii, dar numai pentru revederea întregului
colectiv de colegi și, nu în ultimul rând, pentru a încălța (după caz, pentru a îmbrăca
rândul de haine noi),  perechea nouă de încălțări, cumpărată de obicei, de mame.
Nu știu obiceiul locului pe la voi,  dar la mine în Bărăgan, nici nu se termina bine
festivitatea pentru deschiderea anului școlar, că și erau îmbarcați toți elevii, nicidecum
în vreun vapor care să îi plimbe pe râul Ialomița, sau pe brațul Borcea, al Dunării, ci direct
în remorcile tractoarelor care îi ducea direct la muncile câmpului, pană la mijlocul lunii
octombrie...

Acum ca adulți, poate că vă este mai la îndemână așteptarea cu nerăbdare a copiilor,
atunci când le este promis ceva... și dureroasa dezamăgire din toate momentele în care
promisiunea le este amânată...

Prin emoția acestor imagini aș descrie perioada de așteptare a acestei ultime gale, unice
în țară la noi, care ne-a creat sănătosul obicei de a ne prețui pe noi, asistenții sociali,
măcar o zi din an. Bineînțeles că adăugam și spiritul competițional, frumos de altfel, însă,
mai presus de toate, domnește colegialitatea, fiindcă noi, asistenții sociali suntem
mânați de un crez comun - ”Cum pot să ajut?” (mai mult, mai bine, pe cât mai mulți).

Cronica unei gale...

În 2020 Gala ne-a fost amânată în ultimul moment, pregătiți fiind pentru un eveniment festiv, ne-am trezit, mulți dintre
noi, strămutați și izolați mai multe săptămâni, la locul de muncă, în sânul celei de-a doua familii...

Au fost emoții, multe și de toate felurile, au fost și lacrimi însă bucuria revederii a dominat chipurile tuturor. Nici nu era
nevoia să întorci capul ca să simți privirile vesele ale colegilor din întreaga țară.  Toți cei prezenți și neprezenți au meritat
din plin acest eveniment de sărbătoare, care ne adună an de an în spiritul solidarității și al recunoașterii meritelor.
Felicitări tuturor participanților, nominalizaților, câștigătorilor, sponsorilor și organizatorilor!



2 iunie - Ziua Adopției
Ziua în care suntem invitaţi să
conştientizăm cât de important este
pentru un copil să crească într-o familie
în care să se simtă iubit și protejat.
Adopția este despre iubire, este în
primul rând despre copii dar și despre a
fi părinte. Azi este ziua adopției, iar noi
ca asistenți sociali trebuie să facem tot
ce ne stă în putință să căutam familia
potrivită pentru fiecare copil adoptabil.
Toți copiii au dreptul la o familie!

Să vorbești despre copilărie înseamnă să
vorbești despre vârsta bucuriilor, a
imaginaţiei, despre tărâmul poveștilor,
despre o lume unde totul este posibil, o
lume deschisă spre iubire și frumos. Nu
există limite de vârstă când vine vorba de a
sărbători Ziua Copilului. Și noi asistenții
sociali știm că de noi ține pentru ca mulți
dintre copiii noștri să aibă o copilărie
fericită!
La mulţi ani, dragi copii!
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Anul trecut Colegiul a pilotat o serie de webinarii pe modulele de formare continuă din
Codul privind practica asistentului social, module dezvoltate în cadrul proiectului
"Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România". 
Seria webinariilor pe baza compentenţelor transversale a continuat și în această lună:

9 iunie Egalitatea de şanse, promovarea non-
discriminarii şi respectării diversităţii (etnice,
culturale, diferenţei individuale, egalităţii de
gen)

17 iunie Cunoaşterea şi promovarea
drepturilor omului în activitatea profesională

24 iunie Cunoaşterea şi utilizarea teoriilor
actuale în dezvoltarea umană

25 iunie Comunicarea interpersonală
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In perioada 9-10 iunie a avut loc
evenimentului Future Conference - Lead the
Change in the Social Field organizat în cadrul
proiectului FOCUS – Forward Looking Social
Europe Skills.
Aproximativ 60 de specialiști din Austria,
Danemarca, Italia și România au împărtășit
opinii și experiențe cu scopul de a contura un
Portofoliu de competențe ale viitorului în
domeniul social, având ca perspectivă anul
2030.
 
Credem că ceea ce am descoperit în cele
două zile de conferință reprezintă o bază
solidă pentru o mai bună și strânsă
colaborare între sectorul social și cel de
business, mai ales că ambele au nevoie de
lideri curajoși care pun încrederea pe primul
loc în relațiile profesionale. 

Concluziile celor două zile de workshop au fost împărtăşitei în cadrul evenimentului Lead
the Change: Competențe ale viitorului între business și social, ce a avut loc online, pe 17
iunie, în intervalul orar 16:00 – 18:00. Consultările realizate la nivelul celor patru țări
implicate (Austria, Danemarca, Italia, România) în proiectul FOCUS - Forward Looking
Social Europe Skills, co-finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ne-au arătat
că multe dintre competențele personale necesare profesionistului din domeniul social sunt
comune cu cele pe care companiile și le doresc de la angajații lor.

Mulțumim pentru oportunitatea de a aduce viitorul mai aproape de noi! 

https://www.facebook.com/ForwardLookingSocialEuropeSkills/?__cft__%5b0%5d=AZWQebAGTlnh9PzdY5Sa2b6eRMSflSpyPfhnDd_CbyCYjN8j2OND0zScpubM0RQmYo51HHW-qWEflWhB27WLgd-8P0Yjbk9g6WA6xYBcfnexNV50APnzeYpwy7D04NgrGFh8Z286tQRmScqwnrJMfBX6GRWIjk1TJLE79vv7UmTZag&__tn__=kK-R
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O nouă promoţie de asistenţi sociali a încheiat zilele acestea o
perioadă importantă din traseul lor profesional - formarea
iniţială!
Pentru că noi credem în potenţialul lor şi pentru că ne dorim ca
aceştia să investească în cariera de asistent social, continuăm
şi anul acesta ce am început încă din anul 2012 - înregistrarea
gratuită în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali.
Aşa că, dragi absolvenţi, vă invităm să vă adresaţi
secretariatului facultăţii pe care aţi absolvit-o în vederea
preluării cererii şi listei documentelor necesare înregistrării în
RNASR sau să accesaţi site-ul nostru la secţiunea cu informaţii
despre înregistrarea absolvenţilor 2021: https://cnasr.ro/2021-
06-07-comunicat 

Webinarul "workABLE"- resurse în
domeniul dizabilităţii 
Invitaţi: Cerasela Nicoleta Predescu -
asistent social principal si Mirela Lavric -
asistent social principal.

https://cnasr.ro/2021-06-07-comunicat?fbclid=IwAR3l_3trigRloBeEklhKI_4dA8N0swyjlztjE_RmUp1ULsumTfcEOMf-Nbs


Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială
ediția a VII-a

Luni, 14 iunie 2021, la Ateneul Român, în cadrul celei de a șaptea ediții a Galei Naţionale a Excelenţei în
Asistenţă Socială, au fost premiați asistenții sociali care s-au remarcat în anul 2019 cu rezultate
deosebite dar și personalitățile care au susținut profesia de asistent social și s-au implicat activ în plan
social.
Seara de Gală a fost una de excepție datorită gazdei Andreea Marin, Ambasador al Excelenței în Asistență
Socială, care prezintă evenimentul încă de la prima ediție. Loredana şi Agurida Band au făcut un show
extraordinar ce a ridicat publicul în picioare.
În cadrul Galei au fost acordate şi trei distincţii speciale: Rectorului Universităţii Bucureşti, dl. Profesor
Doctor Marian Preda pentru sprijinul important adus la infiinţarea Domeniului de Doctorat în Asistenţă
Socială; şi domnilor Deputați - Ben-Oni Ardelean si Adrian Solomon pentru sprijinul acordat CNASR
împotriva iniţiativei de modificare şi completare a Legii 466 din 2004 privind statutul asistentului social.
Câștigătorii Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială ediția a VII-a sunt:
Premiul Asistentul Social al anului 2019: Diana-Elena Lungu (Neamţ)
Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului: Iuliana-Marinela Popescu (Dolj)
Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi: Aurora-Mariana Ciurea (Dolj)
Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale: Cristian Mareş (Bacău)
Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate: Ana-
Maria Tuinea (Ilfov)
Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost: Alina-Marinela
Munteanu (Vrancea)
Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu: Veronica
Stîngescu (Argeş)
Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi: Marina-Crina
Mureşanu (Bucureşti)
Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie socială: Mirela-Mihaela
Molnar (Satu Mare)
Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare: Vasilica Cîrlugea (Dolj)
Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infecției cu HIV,
consumului de droguri și exploatării sexuale: Florica Niculaie (Constanța)
Premiul pentru jurnalism: Vlad-Ovidiu Cioacă (Monitorul de Oltenia, Craiova)
Premiul politicianul anului: Marius-Constantin Budăi, Deputat PSD, fost Ministru al Muncii
Premiul instituţia anului: Direcţia de Asistenţă Socială Piatra Neamţ
Premiul personalitatea anului 2019 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială: Lector Univ.
Dr. Viorica-Cristina Cormoş (Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava)
Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social: Claudia Torje Cabinet
individual de asistență socială (Bihor)
Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale: Cristian Dima (DGASPC Vâlcea)
Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR: Sucursala CNASR Prahova.
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Așteptăm sugestiile și propunerile voastre în
legătură cu informațiile pe care vreți să le
regăsiți în viitoarele numere ale newsletterului. 


