
NEWSLETTER
 M A R T I E  2 0 2 2

CUPRINS:

pag.1 - Editorial
pag.2 - Gala Națională
a Excelenței în
Asistență Socială 
pag. 3-4 - Evenimente,
demersuri, luări de
poziție 
pag. 5-8 - Zilele
asistenței sociale în
sucursalele CNASR
pag.9 - Informații utile

A mai trecut un an peste noi…

Cum? pentru fiecare după propria-și grilă de măsurare… eu sper să fi fost cu sens pentru
noi toți, asistenții sociali!
Știu, pe bază de observare, că cei mai mulți dintre noi mergem mai des la întrunirile cu
temă de rămas-bun, în comparație cu cele care au ca temă bucuria uniunii! Din ce
motive, contează mai puțin, indiferent că sunt de ordin material-financiar, cultural sau
pur și simplu obișnuința preluată din comportamentul celorlalți.
 
Tot pe bază de observației, îndrăznesc să spun că noi, cei mai mulți dintre români, avem
adânc înrădăcinată în noi cultura lui: “trebuie”, “da, dar!”, “impecabil/perfecțiune ” și
nelipsitul “EU”, care, toate la un loc sau luate pe rând, ne îngrădesc zona de confort,
limitând-o și limitându-ne (într-o anume măsură) comportamentul și trăirea emoțiilor.
Din cele mai multe izvoare reiese că, noi oamenii, avem nevoie de predictibilitate, asta îi
place creierului nostru și deseori reacționează “ciudat” (altfel decât suntem noi obișnuiți)
atunci când îi scurtcircuităm rutina!

Am celebrat în luna martie Ziua Mondială a Asistenței Sociale! mă rog, unii dintre noi, cei
care am știut, cei care am voit, cei care am ales să facem asta și mai ales care și-au dorit și
mai ales și-au propus. Din punctul meu de vedere cel mai important eveniment pe care
breasla noastră îl are, de câțiva ani, adică a devenit periodic și deci predictibil, exact cum
spuneam mai sus că îi place creierului nostru, este Gala Națională a Excelenței în
Asistență Socială!

Este un eveniment pe care îl merităm cu vârf și îndesat! Este singurul prilej în care ne
revedem cu colegii din întreaga țară. Dincolo de competiție este, întâi de toate, un
moment de bucurie, cu un profund sentiment de apartenență! 
Rădăcinile noastre (culturale sau cutumiare) vor grăi în permanență alipirea însușirii
“perfectibilității” la orice va fi vreodată făcut de vreunul din semenii noștri, însă îmi place
să cred că noi, asistenții sociali suntem speciali, măcar o dată pe an!
La mulți ani cu bucurie și cu sens!

Editorial, de Alin Lucian Potinche 



 Pe 15 martie 2022, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali a sărbătorit Ziua Mondială a Asistenţei Sociale
în cadrul celei de a opta ediții a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială. Ediţia din acest an a adus
în lumina reflectoarelor asistenţii sociali şi personalităţile care s-au remarcat prin devotamentul față de
profesie, precum și prin munca cu comunitățile și beneficiarii în perioada pandemică 2020-2021.
Pandemia de coronavirus a fost pentru asistenţii sociali o perioadă plină de provocări. În această
perioadă au fost foarte multe exemple din munca asistenților sociali care au demonstrat cât de
importantă este această profesie. Oricât de dificile au fost circumstanțele, asistenții sociali au asigurat
beneficiarilor lor servicii profesionale în situaţii deosebite.
Asistenții sociali au arătat mai mult ca niciodată că sunt rezilienți și dedicați muncii lor. 
Premiile acordate în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, Ediția a VIII-a, 2022 au fost:
                                                   Asistentul social al perioadei 2020 – 2021
                                                                    Mirela Petcu din judeţul Vaslui
                                                   Asistenţi sociali ai perioadei 2020 – 2021
        Silvia Vartolomei din judeţul Iaşi                                  Laura Andreş din judeţul Arad
        Livia Cătinean din Satu Mare                                          Eugen Simion din judeţul Neamţ
        Filip Oana Lavinia din judeţul Caraş Severin           Corina Maria Măruţoiu din judeţul Gorj
        Camelia Uţă din judeţul Hunedoara                            Cleopatra Heroi din judeţul Prahova
        Alina Cătălina din judeţul Sibiu                                      George Gabriel Eenescu din judeţul Argeş
        Roxana Ionela Belachlavek din judeţul Giurgiu      Tudor Adrian Morar din judeţul Maramureş
        Marius Roman din judeţul Mehedinţi                           Georgiana Mihaela Ioja din judeţul Bacău
        Mihaela Gheorghe din judeţul Vrancea                       Simona Nadia Angheloiu din judeţul Cluj
        Dorina Costea din judeţul Constanţa                           Sorin Marinescu din Bucureşti
        Sonia Iorga din judeţul Vâlcea
                                       Personalităţi care s-au remarcat în perioada 2020-2021
         Vlad Dumitru Plăcintă din judeţul Botoşani
         Adrian Stănulică din judeţul Dolj
         Asociaţia Centrul Socio-Cultural COMMUNIO din judeţul Dâmboviţa
         Mariana Topoliceanu din judeţul Braşov

GALA NAȚIONALĂ A EXCELENȚEI ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ, ediția a VIII a 



 În cadrul Galei, dl. Prof. univ. dr. Doru Buzducea a primit distincţia de
Ambasador al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi
au fost acordate distincţii sponsorilor şi partenerilor evenimentului
pentru susţinearea profesiei de asistent social. 
Tot aseară a fost lansată publicaţia “Milioane de Vizualizări, sute de
Ştiri, un Ambasador, un Decan, Asistenţi Sociali şi un Eveniment Regal
Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială 2014-2021” pentru a
marca cei 8 ani de când profesia de asistent social este celebrată la un
nivel de excelenţă.
Andreea Marin, Ambasadorul în Excelență în Asistență Socială a fost și
anul acesta gazda evenimentului a cărui amfitrion este încă de la prima
ediție. Andra a încântat publicul cu un recital extraordinar.

   Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială

Evenimente 

La începutul lunii martie a fost lansată Platforma de eLearning, platformă ce cuprinde cursuri, materiale
educaţionale, activităţi de învăţare şi evaluare dedicate asistenţilor sociali, membri CNASR.
Platforma de eLearning poate fi accesată din link-ul urmator https://elearning.cnasr.ro/. 
Doar asistenţii sociali care s-au înregistrat în Portalul CNASR se pot conecta la cursurile din Platformă. Cei
care nu și-au făcut cont sunt invitați să o facă la adresa https://portal.cnasr.ro/acasa. 

Platforma de eLearning este realizată în cadrul proiectului ”Suportul si sprijinirea forței de muncă, ca
investiție în viitorul copiilor noștri”, finanţat de către Unicef Romania, căruia îi mulţumim pentru că a făcut
posibil acest demers.

https://elearning.cnasr.ro/?fbclid=IwAR0oxAR1XRwxn5RVeLsH_hv1J8dE7jqGxl3xhHgTZC4M5cQKguq9v8ssOwk
https://portal.cnasr.ro/acasa?fbclid=IwAR2cXQA8ZXi7oA2KHJczYOzYsFX97TilSVJmesot2lg1gEnki6JoUJxkGJk


 În luna martie am organizat doua webinarii dedicate asistenţilor sociali creditate cu câte 1 credit
profesional:

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

În data de 23 martie 2022 a avut loc  Webinarul cu
tema „Digitalizarea în servicii sociale” ce s-a
desfășurat în cadrul proiectului FOCUS - Forward
Looking Social Europe Skills, co-finanțat de
programul Erasmus+ al Uniunii Europene și
coordonat de Organizația Umanitară CONCORDIA
(RO) împreună cu parteneri din 4 țări – Colegiul
Național al Asistenților Sociali (RO), Fachhochschule
Vorarlberg Gmbh (AT), SOSU Østjylland (DK),
Instituto Formazione Operatori Aziendali – I.F.O.A.
(IT)  

  9 martie 2022 Webinarul “Specialiști în asistența
solicitanților de azil şi a refugiaților și asistența
umanitară în dialog cu asistenții sociali – intervenție în
criză, acces la servicii publice şi private” 
Invitaţi:
 • Bianca Albu, consilier juridic senior şi PR JRS Romania
 • Simina Guga, expert în domeniul migrației
 • Consiliul Național Român pentru Refugiați
 Moderatorul întâlnirii: Smaranda Witec, asistent social
principal. 
Întâlnirea a fost transmisă live pe pagina de Facebook a
CNASR.

            În data de 31 martie 2022 a avut loc webinarul
„Gestionarea şi facilitarea integrării migranţilor în
România. Evoluţia migraţiei şi legislaţie aplicabilă”. 
Invitaţi:
- Lucian Mureşan
- Simona Boancă Coordonator programe IOM                             
 



   Zilele asistenței sociale în sucursalele CNASR

 În 11 Martie 2022 Zilele Asistenţei Sociale în judeţul
Botoșani organizate de Sucursala Teritorială Botoşani 

 15 martie 2022 - seminarul "Asistenţa Socială
a Vârstnicului" organizat de Sucursala
teritorială Satu Mare în cadrul Zilelor
Asistenţei Sociale 

  24 Martie 2022 - Masa rotunda „Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
organizată în cadrul Zilele asistenţei sociale de Sucursala Teritorială Prahova 



   Zilele asistenței sociale în sucursalele CNASR

 25 martie 2022 - Zilele Asistenţei Sociale în
judeţul Neamţ organizate de Sucursala
Teritorială Neamţ

 30 martie 2022 - Sucursala teritorială Dolj a CNASR a organizat întâlnirea "Asistentul socia-rol și  funcții
în contextul unei lumi eco-sociale care nu lasă pe nimeni fără suport"  și teambuildingul eco-social:
Asistentul social între profesie și timp liber. 



   Zilele asistenței sociale în sucursalele CNASR
  La final de martie,Sucursala Teritorială Bacău a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România a reunit
asistenții sociali din județ într-un eveniment emoționant dedicat recunoașterii meritelor profesionale ale acestor
profesioniști care pun suflet în munca lor de zi cu zi și schimbă vieți în bine. Evenimentul a marcat lansarea
Campaniei Umanitare „Dizabilitatea naște solidaritatea!” dedicată copiilor diagnosticați cu autism. Campania are
ca scop conștientizarea și strângerea de fonduri în sprijinul copiilor cu autism pe tot parcursul lunii aprilie, lună
dedicată copiilor diagnosticați cu autism și familiilor acestora. 
 Evenimentul a reunit, după momentele grele și de distanțare impuse de pandemie, un număr de 50 de asistenți
sociali, cărora li s-au alăturat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, conducerea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, reprezentanți ai unor ONG-uri implicate în domeniul
social din județul Bacău. 

 29 și 30  martie 2022 în cadrul Zilelor
Asistenţei Sociale,  Sucursala Teritorială
Vâlcea a organizat seminarul "Consilierea
familiilor cu probleme sociale"



   Zilele asistenței sociale în sucursalele CNASR

 În data de 30 martie 2022 a avut loc evenimentul anual - ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE 2022, Ediția a X-a la Iași, cu
tema „CONSTRUIREA, ÎMPREUNĂ, A UNEI NOI LUMI ECO-SOCIALE: O LUME CARE NU LASĂ PE NIMENI FĂRĂ SUPORT”.
La eveniment au participat 470 de persoane (asistenţi sociali, specialiști din domeniul social, cadre didactice
universitare, studenţi, masteranzi, doctoranzi etc.).
Organizatorii evenimentului au fost: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe
Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială și Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al
Asistenților Sociali din România.
Parteneri în desfăşurarea evenimentului au fost: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi, Direcția de Asistență Socială Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Penitenciarul Iași, Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei – Sectorul de Asistenţă Socială şi Medicală DIACONIA, Asociația Alternative Sociale, Fundația
„Alături de Voi”, Fundația „Solidaritate și Speranță”, Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația Aproape de Oameni Iași,
Fundația Emmaüs Iași.
Zilele Asistenţei Sociale 2022, Ediția a X-a, au celebrat realizările asistenților sociali din județul Iași, dar și din
celelalte județe ale Moldovei.

Sucursala Constanța a CNASR a organizat
evenimentul "Împreună pentru Asistența
Socială" pentru a sărbători Ziua Asistenței
Sociale  



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

44 dosare de înscriere;
59 dosare de solicitare trecere la o treaptă
superioară (aprobate 55, amânat 1, menținere
treaptă 3);
3  dosare de atestat de liberă practică (2 au
aprobate și 1 respins);
1 dosar cabinet individual de asistenţă socială.

 În cursul lunii  martie:

Comisia de avizare și atestare profesională a
analizat un număr de 107 de dosare pentru obținerea
avizelor de exercitare a profesiei, astfel:

   

 2 cereri de înregistrare ca furnizori formare
1 cerere reavizare furnizor de formare
4 cereri avizare programe furnizori inregistrati
4 cereri avizare evenimente organizate de
sucursalele teritoriale

 În cursul lunii  martie:

 Comisia de Formare Profesională a analizat:


