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Dragi colege și dragi colegi,

Trecerea timpului aduce cu sine și îndeplinirea dorinței noastre comune,
aceea de creștere și dezvoltare a comunității noastre profesionale. Este un
proces de durată, ce necesită timp și eforturi susținute, iar contribuția
fiecăruia dintre noi este esențială pentru a clădi o comunitate respectată și a
cărei putere să dăinuiască peste timp. 

Așa cum știți misiunea mea la conducerea CNASR s-a încheiat, iar pentru că
filosofia UBUNTU (sunt pentru că suntem) m-a călăuzit în toată această
perioadă, dați-mi voie să aduc mulțumiri liderilor de la nivel central și local ai
CNASR care au servit cauza profesiei de asistent social în acest deceniu.



Tuturor le mulțumesc pentru încrederea și sprijinul acordat: Cristian Roșu, Diana Cristea,
Florian Sălăjeanu, Aida Boldeanu, Cristina Chițu, Romelia Blejan, Ioan Durnescu, Cristina
Teoroc, Ștefania Savin, Florin Lazăr, Smaranda Witec, Cosmin Goian, Oana Clocotici, Andreea
Pontoș, Claudia Torje, Cerasela Predescu, Viorel Iulian Vlad, Nelida Ghițulescu, Marinela
Grigore, Felicia Mihai, Eugen Lucan, Mihaela Motoc, Ionela Dehelean, Laura Andreș, Lavinia
Popp, Felicia Andrioni, Marius Roman, Lavinia Bucur, Emilia Sorescu, Cristina Ciucur, Carmen
Hătcăreanu, Alina Zamfirescu, Andreea Dumitrașcu, Roxana Vasilescu, Loredana Botea, Rita
Guliman, Ecaterina Croitor, Florin Tărnăuceanu, Daniela Bulcu, Daniel Hliban, Roxana Necula,
Polixenia Condrea, Mirela Negruș, Lucian Bodor, Alina Gârleanu, Lizica Savu, Ionuț Rotaru,
Carmen Constantinescu, Mihaela Stamate, Cristina Grasu, Nicoleta Mereț, Szilard Vormair, Adolf
Papp, Elena Rudeanu, Cleopatra Heroi, Violeta Ioan, Ciprian Buhuși, Mariana Lixandru, Mathe
Arpad, Dumitru Alexe, Lucia Șimandan, Florin Armian, Ana-Maria Borteș, Sanda Florica Pop,
Nicoleta Soroceanu, Simona Ciobanu, Bogdan Iovu, Laszlo Csaba Degi, Florina Balint, Ioana Bora,
Lavinia Iagăr, Marius Voj, Angela Andrei, Adrian Subașu, Adriana Mihalache, Vlad Ciortan, Nicu
Rotaru, Marius Dohotaru-Pletoianu și Alin Potinche. 

De asemenea, adresez mulțumiri speciale partenerilor și prietenilor care au fost alături de noi
de-a lungul celor opt ediții ale Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială. Fără sprijinul
lor ar fi fost imposibil să organizăm acest eveniment de recunoaștere și promovare a meritelor
asistenților sociali. În semn de mulțumire, la ediția de anul acesta, CNASR a acordat tuturor
organizațiilor partenere distincția de excelență pentru sprijinul acordat profesiei de asistent
social. 

Un tribut special aducem jurnaliștilor care au pledat pentru cauza profesiei de asistent social
însoțindu-ne în periplul nostru național de promovare și valorizare a profesiei de asistent social.
Sprijinul lor constant și consistent a contribuit la vizibilitatea fără precedent a profesiei noastre
și a performanțelor colegilor noștri.

Ca și dumneavoastră, cred nelimitat în profesia de asistent social și de aceea, și de aici înainte
voi face tot ce depinde de mine pentru a reda demnitatea asistentului social iar asistenței sociale
gloria și splendorile pe care le merită această nobilă profesie. 

Mă simt onorat și privilegiat pentru faptul că am servit timp de un deceniu, alături de fiecare
dintre dumneavoastră, cauza CNASR și a profesiei de asistent social!

Cu prețuire,

Doru Buzducea
Ambasador al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali



  În data de 7 aprilie 2022 a avut loc  Workshopul regional „Efectul advers al empatiei în asistența
socială: trauma indirectă”, organizat de  Sucursala Teritorială Iaşi a CNASR și Universitatea „Petre
Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistentă Socială  
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În perioada aprilie-iunie 2022, Unicef România şi Colegiul Național al Asistenților Sociali vor
derula primul Recensământ al forței de muncă din serviciile sociale, de la nivel național, pentru
a contribui la planurile de consolidare a forței de muncă din serviciile sociale.
Recensământul este realizat cu sprijinul Metro Media Transilvania şi constă într-un formular de
maxim 5 minute care poate fi accesat dând click pe ataşamentul acestei postări sau copiind
linkul de mai jos în bara de adrese din browser-ul (ex. Google Chrome, Mozzila Firefox, Edge) pe
care îl utilizați în mod obișnuit: https://mmt.ro/limesurvey2/index.php/924353?lang=ro

Vă solicităm sprijinul pentru completarea chestionarului şi totodată pentru diseminnarea
acestei informaţii astfel încât aceasta să ajungă la câţi mai mulţi colegi.
Scopul acestui recensământ este acela de a evalua obiectiv numărul și tipul de profesioniști
necesari și disponibili; excedentul și deficitul pe categorii profesionale și unități administrative;
evaluarea nevoilor de resurse umane pe termen imediat, scurt, mediu.
 Recensământul constituie o primă etapă dintr-o cercetare care își propune să vină în sprijinul
persoanelor vulnerabile prin crearea unui sistem eficient de servicii sociale, având în vedere că
în România nu există o imagine completă a forței de muncă angajate în programe cu caracter
social.

        Sprijinul vostru este important  în consolidarea forței de muncă din serviciile sociale! 

https://mmt.ro/limesurvey2/index.php/924353?lang=ro&fbclid=IwAR33GK3SV6Qq6BYOU5ZmDfY9N3SpiJg2Z5RrK_u-O9-THm18AX_iYjp2aIg


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

 36 dosare de înscriere;
 52 dosare de solicitare trecere la o treaptă superioară;
1 dosar a fost analizat şi respins;
2 dosare pentru obținerea atestatului de liberă practică
3 dosare de înființare forme independente de exercitare a
profesiei
1 dosare menținere.

2 cereri  pentru avizare/ reavizare furnizori de formare
profesională continuă;
 8 cereri de avizare programe de formare profesională
continuă.

Comisia de avizare și atestare profesională a analizat un număr
de 93 de dosare pentru obținerea avizelor de exercitare a
profesiei, astfel:

   
 Comisia de Formare Profesională a analizat  10  cereri din care:
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În contextul obligațiilor pe care România și le-a asumat în plan internațional în ceea ce privește
integrarea în sistemul de educație sau pe piața forței de muncă a persoanelor care fug din calea
războiului din Ucraina, având în vedere atribuțiile CNASR în materie de recunoaștere a calificărilor
profesionale și de acordare a dreptului de exercitare a profesiei, în calitate de Coordonator Național
pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale, Diana Cristea – Secretar executiv şi Aida Boldeanu
din cadrul Departamentului de Comunicare şi Relaţii Publice au participat în data 20 aprilie, ora 11.00,
la o reuniune de lucru online organizată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor în cadrul căreia s-a discutat despre mecanismul național de implementare a
Recomandării (UE) 2022/554 privind recunoașterea calificărilor pentru persoanele care fug din calea
invadării Ucrainei de către Rusia.


