
 

 

 

 

IULIE 2021 
 
 

ISSN (online): 2393-3658 
 

ISSN-L (online): 2393-3658 

 

 
Departamentul de Asistență Socială 

Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

IULIE 2021 

 

 

CUPRINS: 

 

❖ PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ VIRTUALĂ „ASISTENȚA 

SOCIALĂ PRIN OCHII TINERILOR CERCETĂTORI” 

❖ DIAGNOZA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 2021 

❖ NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII ADOPȚIEI 

❖ GERAS – GENERĂM EFICIENT, RAPID, ACTIV, SUSTENABIL 

❖ SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI DE ANALIZĂ DOSAR PENTRU 

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR 

SOCIALI DIN ROMÂNIA 

❖ ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 

❖ ”TEAM UP: PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE A 

COPIILOR” 

❖ ANUNȚURI 

 



 

IULIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   2 
 

PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ VIRTUALĂ 

„ASISTENȚA SOCIALĂ PRIN OCHII TINERILOR 

CERCETĂTORI” 

 

În perioada 1-2 iulie 2021, Departamentul de Asistență Socială din 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie a 

găzduit Prima Conferință Internațională Virtuală „Asistența socială prin ochii 

tinerilor cercetători” (THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ”SOCIAL 

WORK, THROUGH THE EYES OF YOUNG RESEARCHERS” VIRTUAL 

CONFERENCE), împreună cu partenerii științifici: Departamentul de Asistență 

Socială al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială (Cluj Napoca, Reșița); Departamentul de Sociologie și Asistență 

Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe 

Politice Sociale (Iași) și Departamentul de Asistență Socială al Universității din 

București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 

Scopul conferinței a fost de a reuni tineri cercetători din întreaga lume pentru 

a prezenta și a discuta noile tendințe în domeniul asistenței sociale. Peste 150 

de studenți din țară și din străinătate din domeniul asistenței sociale de la 

nivelurile de licență, masterat și doctorat au participat împreună cu mentorii 

lor, cercetători și profesori la acest eveniment derulat în format online.  

Conferința a fost găzduită online pe platforma Google Meet. Pe lângă cele 

două sesiuni plenare, programul conferinței a inclus opt sesiuni de prezentări 

ale rezultatelor științifice a peste 50 de lucrări, în limbile română, engleză și 

franceză și este disponibil la https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021. 

 

https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021
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DIAGNOZA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 2021 

 

Conform Legii 292/2011 - legea asistenței sociale, autoritățile administrației 

publice locale au atribuția de a colecta, prelucra și administra datele și 

informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile 

administrate de aceștia. Potrivit REGULAMENTULUI-CADRU de organizare și 

funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor 

locale ale municipiilor și orașelor, aprobat prin HG 797/2017, una dintre 

principalele funcții ale Direcției de Asistență Socială este „de realizare a 

diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin 

evaluarea nevoilor sociale ale comunității,  realizarea de sondaje și anchete 

sociale”. 

Specialiștii Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (Serviciul 

Strategii - Programe) au colectat date de la nivelul comunității folosind 

diverse metode: chestionare dedicate furnizorilor de servicii sau grupurilor 

vulnerabile, adrese prin care se solicită date statistice și informații de la 

furnizori de servicii, cercetări pe teren, analiză rapoarte publice. Scopul 

principal al diagnozei sociale este de a fundamenta politicile publice locale în 

domeniul asistenței sociale. Pentru realizarea prezentei diagnoze sociale s-a 

trecut prin următoarele etape: centralizarea datelor obținute, clasificarea, 

analizarea obiectivă a informațiilor și definirea necesităților, priorităților. În 

realizarea diagnozei sociale, accentul a căzut atât pe identificarea, cât și pe 

înțelegerea realității  problemelor sociale de la nivelul municipiului Timișoara. 

Au fost colectate date din comunitate cu privire la 8 grupuri vulnerabile: (1) 

copii, (2) copii cu dizabilități, (3) persoane vârstnice, (4) persoane fără 

adăpost, (5) persoane adulte cu dizabilități, (6) persoane aflate în risc de 

sărăcie și persoane de etnie roma, (7) victime ale violenței domestice și 

persoane cu adicții, (8) alte grupuri vulnerabile: persoane care au săvârșit 

fapte penale, migranți, victime ale traficului de persoane. Datele respective se 

regăsesc în capitolele diagnozei sociale, dedicat fiecăruia dintre cele 8 grupuri 

vulnerabile și structurate după cum urmează: 

• date statistice care includ date culese din rapoartele publice ale 

instituțiilor/organizațiilor care oferă servicii grupurilor vulnerabile, date 

obținute ca urmare a solicitării de informații de la instituții/organizații, 

• servicii de sprijin existente în comunitate pentru grupul vulnerabil,  

• furnizori publici și privați acreditați care oferă servicii sociale pentru 

grupul vulnerabil, așa cu se regăsesc în Registrul electronic al 

furnizorilor acreditați, 
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• consultări publice, realizate cu furnizori publici și privați de servicii, 

referitoare la probleme cu care se confruntă grupul vulnerabil și 

propuneri de soluții la aceste probleme, 

• concluzii și recomandări pentru ameliorarea situației grupului vulnerabil 

În plus, diagnoza socială cuprinde un capitol dedicat zonelor urbane 

marginalizate.  

Datele cu privire la aceste zone au fost obținute în urma unor cercetări pe 

teren realizate de echipe ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara, sprijinite de studenți ai Universității de Vest Timișoara.  

Nu în ultimul rând menționăm scurtul capitol final dedicat unui chestionar în 

comunitate, la care au răspuns furnizori de diverse servicii din comunitate 

(sociale, medicale, educaționale, ordine publică). Prin chestionar au fost 

colectate date cu privire la principalele probleme și provocări sociale cu care 

se confruntă comunitate și modalități adecvate de a răspunde acestora. 

În ceea ce privește mărimea eșantionului și perioada de colectare a datelor, 

acestea au variat în funcție de datele culese. Astfel:  

➢ pentru culegerea datelor din zonele urbane marginalizate au fost 

chestionați 3.874  locuitori din 1.235 gospodării, în perioada 2018 - 

2019; 

➢ pentru culegerea datelor de la furnizori de servicii din comunitate, au 

fost colectate 40 de chestionare de la furnizori de servicii sociale și 

servicii conexe (medicale, educaționale,ordine publică), în anul 2020; 

➢ 25 organizații publice și private au furnizate date statistice prin 

intermediul unor adrese scrise, în anul 2020. 

Întregul raport privind diagnoza socială a municipiului Timișoara poate fi 

accesat la https://socialtm.ro/diagnoza-sociala-municipiul-timisoara-2021/. 

 

https://socialtm.ro/diagnoza-sociala-municipiul-timisoara-2021/
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NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII ADOPȚIEI 

 

Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii adopției, care 

flexibilizează procedurile actuale și crește sprijinul acordat de stat familiilor 

adoptatoare. 

Documentul stabilește o serie de modificări la procedura de adopție, menite să 

crească numărul copiilor adoptați, cum ar fi: 

➢ prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, DGASPC-urile 

având obligația să verifice anual îndeplinirea condițiilor care au stat la 

baza eliberării atestatului; 

➢ simplificarea demersurilor prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul 

procedurii de adopție, aceasta realizându-se la momentul intrării 

copilului în sistemul de protecție specială; 

➢ modificarea cuantumului concediului de acomodare de la 3.4 ISR la 85% 

din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani 
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anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea 

adopției; 

➢ managerul de caz va avea posibilitatea ca, în situații excepționale și 

temeinic justificat, să poată stabili adopția ca finalitate a planului 

individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de 

lege, dacă este în interesul superior al copilului; 

➢ introducerea în categoria familiilor sau persoanelor care au prioritate la 

adopție, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse, a 

persoanelor alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru 

o perioadă de minimum 6 luni, a celor care au adoptat frați ai copilului 

sau care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia, dacă 

acest lucru nu contravine interesului său superior; 

➢ perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost 

stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare 

cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică; 

➢ elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de 

adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente, cu 

copii certificate pentru conformitate cu originalul. 

 

 

GERAS – GENERĂM EFICIENT, RAPID, ACTIV, SUSTENABIL 

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de lider 

implementează proiectul "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil 

servicii integrate pentru vârstnici"(cod SMIS 126135), proiect contractat în 

cadrul apelului POCU/436/4/4 Reducerea numărului de persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-

profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Proiectul -

"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru 

vârstnici" se derulează în perioada 03.06.2019 – 02.04.2022. Obiectivul 

general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii sociale 

integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate prin dezvoltarea de servicii 

sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr de 165 

de persoane vârstnice din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență 

și/sau risc de excluziune socială care determină o situație de vulnerabilitate, 

precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane 

vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect. 
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Proiectul are o valoare totală de 2.780.725,50 lei, din care valoarea 

cofinanțării UE este de 2.363.616,66 lei, valoarea finanțării naționale este de 

361.300,34 lei iar contribuția beneficiarului este de 55.808,50 lei. 

Date de contact: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara  

Website: socialtm.ro  

Email: dastimisoara@gamil.com 

Telefon: 0356.416050;  

Fax: 0356.416049  

Adresa: str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Timișoara 

Persoana de contact: Manager proiect - Codruța Darida 

 

 

SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI DE ANALIZĂ DOSAR PENTRU 

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL 

ASISTENȚILOR SOCIALI DIN ROMÂNIA 

 

În baza protocoalelor de colaborare încheiate în anul 2012 cu universitățile 

care au facultăți cu specializare în asistență socială, Colegiul Național al 

asistenților sociali din România informează că absolvenții care au susținut 

examenul de licență în sesiunea 2021 beneficiază de scutire de la plata taxei 

de analiză dosar pentru înregistrarea în Registrul Național al Asistenților 

Sociali din România. 

Absolvenții promoției 2021 beneficiază de: 

▪ Scutire de la plata taxei de analiză dosar; 

▪ Evaluare dosar fără prezentarea la interviu; 

▪ Colectare documente de înscriere prin intermediul secretariatelor 

facultăților absolvite. 

Absolvenții facultăților cu specializare în asistență socială din cadrul 

următoarelor universități se pot adresa secretariatelor facultății pentru mai 

multe informații: 

mailto:dastimisoara@gamil.com
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o Universitatea din București 

o Universitatea de Vest din Timișoara 

o Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

o Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca 

o Universitatea A.I.Cuza din Iași 

o Universitatea din Oradea 

o Universitatea Petre Andrei din Iași 

o Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 

o Universitatea din Petroșani 

o Universitatea Ovidius din Constanța 

o Universitatea Transilvania din Brașov 

o Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

o Universitatea din Baia Mare 

o Universitatea ”Emanuel” din Oradea 

o Universitatea din Craiova 

o Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Absolvenții facultăților cu specializare în asistență socială cu care CNASR nu 

are încheiate protocoale de colaborare pot obține mai multe informații privind 

înregistrarea în RNASR contactând Departamentul de Comunicare și Relații 

Publice din cadrul CNASR. 

Documente necesare pentru înscriere, după absolvire: 

▪ Cerere - formular tip; 

▪ Copie carte de identitate; 

▪ Copie după adeverință care atestă promovarea examenului de licență; 

Documente necesare după angajare, pentru completarea dosarului, în 

vederea eliberării avizului de exercitare a profesiei de asistent social: 

▪ Adeverință eliberată de angajator; 

▪ Copie contract de muncă;  

▪ Cazier judiciar; 

▪ Adeverință eliberată de medicul de familie – cu mențiunea “clinic 

sănătos”; 

▪ Curriculum vitae; 

▪ Declarație de incompatibilitate – formular 

▪ Cererea poate fi descărcată accesând 

https://main.components.ro/uploads/12c6a09675620f589055800ba6cece

ee/2021/06/cerere-absolvenți-2021.pdf 

https://main.components.ro/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2021/06/cerere-absolvenți-2021.pdf
https://main.components.ro/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2021/06/cerere-absolvenți-2021.pdf
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ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

La 30 Iulie, la nivel global se marchează Ziua Mondială Împotriva Traficului de 

Persoane.  

Traficul de persoane este o industrie de miliarde de dolari pe plan 

internațional și a doua ca profitabilitate după traficul de droguri. Spre 

deosebire de traficul de droguri, „produsul” poate fi revândut. Traficul de 

persoane este sclavia erei moderne, în care unii oameni profită de pe urma 

controlului și a exploatării altora. 

Fie că vorbim despre exploatare sexuală, muncă forțată, cerșetorie forțată, 

obligarea la comiterea de infracțiuni sau trafic de organe. 

Conform Indexului Global al Sclaviei, din 2019, peste 40 de milioane de 

persoane sunt ținute în sclavie la nivel global dintre care 71 % sunt femei, iar 

29% procente sunt bărbați. 

Centrul Regional Timișoara împotriva Traficului de Persoane și Asociația LOGS 

– Grup de Inițiative Sociale, pentru a marca Ziua Mondială Împotriva 

Traficului de Persoane a lansat în data de 30 iulie 2021, campania regională 

“SUPORT”- S(susținere),U(umanitate), P(prețuire), O(opțiune), R(reziliență), 

T(toleranță). 

Vor fi organizate activități pe teren în rândul persoanelor care practică 

prostituția, a persoanelor fără adăpost și a solicitanților de azil din Timișoara 

dar și activități de informare a populației generale cu privire la categoriile 

vulnerabile. 

Afișul și pliantele campaniei "SUPORT" au fost realizate cu ajutorul unei eleve 

din cadrul Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timișoara, Alexia-Maria 

Bălășoiu, care a câștigat premiul II la concursul “#SuntPrezent“, concurs 

derulat în cursul acestui an în rândul elevilor din județul Timiș. 
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”TEAM UP: PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII 

ALTERNATIVE A COPIILOR” 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în 

cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania 

de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite profesia de 

asistent maternal profesionist. 

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 

organizează un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile 

legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, 

creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe 

care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. 
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Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la 

DGASPC Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timiș pe tot 

parcursul lunii august 2021 (intervalul de lucru cu publicul este de luni până 

vineri, între orele 8.30 -12.00). De asemenea, acestea pot fi transmise prin 

poștă, cu confirmare de primire (DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, 

Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și transmise prin e-mail la adresele 

dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com. 

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent 

maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform 

prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019  pot fi descărcate de pe site-ul 

DGASPC Timiș (secțiunea Formulare). La cererea de evaluare vor fi anexate: 

➢ un curriculum vitae al solicitantului 

➢ copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș) 

➢ copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite. 

➢ cazier judiciar 

➢ o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat de 

integritate comportamentală) 

➢ adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, 

infecto-contagioase sau psihice. 

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua 

o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul 

acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o 

evaluare psihologică. 

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare 

profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal 

profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document. 

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate, cu respectarea tututor 

normelor de prevenție și siguranță,  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de 

minim 60 de ore. 

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

•  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

• să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a 

obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor 

pe care îi vor primi în plasament;  

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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• să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de 

preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv 

pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;  

• să aibă minim studii medii absolvite - cu diplomă.   

 

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele 

care:  

• au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 

pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;  

• au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat 

abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;  

• suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice. 

 

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la Biroul 

Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 

0256-490281 sau 0256-494030. 
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ANUNȚURI 
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