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SĂPTĂMÂNA DE INIȚIERE A BOBOCILOR DE LA 

DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), pentru „boboci”, anul 

universitar începe cu Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, în ultima 

săptămână din luna septembrie, cu 7 zile înainte de începutul activităților 

didactice (20 – 26 septembrie 2021). 

Pe parcursul acestei săptămâni, studenții înmatriculați în anul I au descoperit 

ce înseamnă să fii student, cum funcționează mediul universitar și ce 

oportunități au din această postură. 

Programul Săptămânii de inițiere a  cuprins evenimente introductive și de 

acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de consiliere și orientare în mediul 

universitar, tururi ale municipiului Timișoara și vizite la instituțiile culturale din 

oraș, activități de teambuilding, evenimente culturale, conferințe, dezbateri, 

expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film, concerte etc. 

În cadrul activităților pregătite special pentru „boboci”, aceștia au aflat mai 

multe despre universitate și modul în care ea funcționează, despre ce 

înseamnă să studiezi la departamentul de asistență socială, despre drepturile 

și oportunitățile pe care le au ca studenți UVT, despre cadrele didactice cu 

care vor interacționa, despre orar și multe alte informații necesare pentru a 

avea o studenție de poveste. 

Săptămâna de inițiere urmărește facilitarea tranziției de la mediul 

preuniversitar la mediul universitar pentru studenții înmatriculați în anul I al 

ciclului de studii universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara 

(UVT), prin organizarea de evenimente de consiliere, orientare, inițiere, 

prezentare, acomodare, integrare și sprijin a acestora pe durata săptămânii 

de dinaintea începutului anului universitar. Săptămâna de inițiere la UVT s-a 

încheiat în ziua în care a avut loc festivitatea oficială de deschidere a anului 

universitar (27 septembrie 2021) cu un eveniment unic în România – 

Univibes, care a transformat întreaga universitate într-o mare locație de 

concerte, expoziții de artă & petrecere. Artiști consacrați au transformat 

pentru o zi sediul UVT într-un dancefloor, pentru a celebra împreună începutul 

unui nou an universitar. 
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NOUĂ EXPERIENȚĂ ÎN CADRUL UNEI MOBILITĂȚI 

INTERNAȚIONALE ERASMUS + 

 

În săptămâna 6 – 10 septembrie 2021, lector univ. dr. Loredana Marcela 

Trancă a desfășurat la École Pratique de Service Social (EPSS) din Paris, 

Franța, un stagiu de predare Erasmus + la partenerii Departamentului de 

Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).  

Obiectivele acestui tip de mobilitate Erasmus+ sunt următoarele: 

➢ Să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să îşi lărgească şi să îşi 

îmbogăţească oferta de cursuri, precum şi conţinutul acestora; 

➢ Să permită studenţilor care nu au posibilitatea să participe la programele 

de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice 

din instituţii de învăţământ superior şi a personalului invitat din 

întreprinderi din alte ţări participante la program; 

➢ Să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele 

pedagogice; 

➢ Să creeze legături între instituţiile de învăţământ superior participante la 

program; 

➢ Să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la 

mobilităţi şi să-i ajute la pregătirea mobilităţii. 
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„Mulțumesc tuturor colegilor de la EPSS pentru minunatele experiențe de 

predare și învățare din această săptămână și mulțumesc Universității de Vest 

din Timișoara pentru această mobilitate internațională! Sunt onorată și 

bucuroasă să descopăr EPSS în cadrul programului Erasmus +. Am descoperit 

o școală deschisă comunității internaționale, în ceea ce privește cercetarea și, 

de asemenea, în ceea ce privește programele de studii științifice din domeniul 

asistenței sociale. 

Cred că fiecare profesor ar trebui să poată avea cel puțin o experiență 

internațională pentru a vedea lucrurile în afara propriului spațiu, pentru a se 

familiariza cu diferite moduri de predare, învățare și evaluare sau utilizarea 

unor noi instrumente de predare. Deschiderea către un alt sistem educațional 

mă inspiră și dinamizează diferitele perspective pe care le pot transmite 

studenților mei din România, mai ales că Franța este un model de bune 

practici în domeniul asistenței sociale. În viitor, intenționăm să consolidăm 

activități bilaterale între EPSS și UVT și, de asemenea, invităm profesorii și 

studenții să participe la acest program de mobilitate academică și să dezvolte 

împreună noi proiecte.” 
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DOUĂ TONE DE MONEDE 

 

Academia Mămicilor din Timișoara (AMT), cu sprijinul Primăriei Municipiului 

Timișoara, în  parteneriat cu Departamentul de Asistență Socială din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

Centrul de excelență Arad, BRD, Asociația In Edu, A.P. Autosystem Srl 

,Ornella Design, SAR Security, Alexandra Macean - Voice over Artist, 

organizează, în perioada 06 Septembrie - 04 Octombrie, a doua ediție a 

campaniei “Două tone de monede” pentru copiii cu afecțiuni hemato-

oncologice, spitalizați la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara 

Puteți găsi cutia în zona centrală a orașului, în Piața Victoriei, chiar în spatele 

monumentului dedicat Revoluției din 1989, pană inclusive în data de 04 

Octombrie. 

Donațiile vor fi folosite pentru achiziționarea de medicamente de specialitate, 

care acum lipsesc de pe piața farmaceutică românească. Fără aceste 

medicamente, din păcate evoluția și starea de sănătate a micuților este pusă 

mereu sub semnul întrebării. 

Campania este la a doua ediție, prima ediție desfășurându-se în 2018, 

campanie în care a fost depășit obiectivul de 2 tone, fiind strânsă suma de 

32.000 de euro pentru medicamentele necesare copiilor cu afecțiuni hemato-

oncologice. 

Împreună putem schimba destine, iar puterea comunității poate face magie, 

așa cum ni s-a confirmat, deja, de nenumărate ori! 
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20 DE ANI DE FUNC?IONARE PENTRU SERVICIUL DE 

PROBAȚIUNE 

 

În 3 septembrie, Serviciul de Probațiune a aniversat 20 de ani de funcționare, 

lansând site-ul http://probatiune.just.ro. 

Deși are o istorie scurtă comparativ cu alte instituții publice din România, în 

cele două decenii de la înființare, probațiunea a trecut printr-o serie de 

schimbări, atât de ordin administrativ cât și din punct de vedere al rolului și 

locului în sistemul de justiție. Sistemul de probaţiune, ca serviciu public de 

interes naţional, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie şi îşi desfăşoară 

activitatea în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de 

săvârşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum 

şi pentru reducerea costurilor financiare și sociale ale executării sancţiunilor şi 

http://probatiune.just.ro/
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măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare şi 

valorificarea potenţialului socio-economic al infractorilor. 

Beneficiarii serviciilor de probațiune sunt persoane care au comis fapte penale 

și care pentru un anumit termen de supraveghere se află în evidența 

serviciului de probațiune. Persoanele supravegheate pot fi minore sau majore 

iar termenele de supraveghere variază în funcție de diferite aspecte: 

gravitatea infracțiunii, existența antecedentelor penale, pericolul creat pentru  

societate și altele, aceste termene fiind stabilite de instanța de judecată. 

Consilierii de probațiune desfășoară o activitate complexă care are ca scop 

principal reintegrarea socială a persoanelor aflate în supraveghere. Consilierul 

intervine punctual, în funcție de situația fiecărui beneficiar, în sensul rezolvării 

problemelor identificate pe parcursul supravegherii, implicând în acest proces, 

atunci când este cazul, familia, prietenii și specialiștii. Intervenția consilierului 

de probațiune presupune o împletire a cunoștințelor teoretice și practice din 

domeniul dreptului penal, psihologiei și asistenței sociale, adaptate 

personalității fiecărei persoane supravegheate și stilului propriu de lucru al 

consilierului. Indiferent de vârstă, statut sau motivul pentru care au intrat în 

evidența serviciului de probațiune, beneficiarii sunt tratați de consilierii de 

probațiune în conformitate cu principiile care fac obiectul recomandărilor 

Uniunii Europene, dar și al altor documente internaționale, care 

reglementează drepturile omului: dreptul la autodeterminare, imparțialitatea, 

deschiderea și respectul, onestitatea, evitarea discriminării pe orice temei, 

acceptanța, confidențialitatea datelor referitoare la persoane. 

Privind în urma la cei 20 de ani care s-au scurs de când s-au pus bazele 

probațiunii în România, putem aprecia că acest sistem a avut o evoluție 

frumoasă, cu multe provocări depășite pe parcurs, dar și cu multe planuri de 

dezvoltare pe viitor. 

La mulți ani consilierilor de probațiune! 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAȚIONAL DE 

PROBAȚIUNE DIN ROMÂNIA PENTRU PERIOADA 2021-2025 

 

Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România 

pentru perioada 2021-2025 este primul document de politică publică pentru 

sistemul de probațiune, asumat de Guvernul României, de la înființarea 

acestei instituții, în urmă cu 20 de ani. 

Noua Strategie fundamentează direcţii de acţiune şi obiective pe termen 

mediu menite să asigure continuarea construcției unei instituţii de probaţiune 

eficiente şi configurarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare 

pentru perioada 2021 – 2025. 

Printre obiectivele strategice ale documentului se numără: 

consolidarea sistemului de probațiune din România prin implementarea unui 

management economico – financiar care să răspundă nevoilor actuale de 

dezvoltare ale sistemului naţional de probaţiune, informatizarea sistemului și 

consolidarea capacităţii administrative a instituției; 

dezvoltarea resurselor umane și promovarea standardelor etice şi de conduită 

anticorupție la nivelul sistemului naţional de probaţiune; 

îmbunătăţirea serviciilor furnizate şi dezvoltarea de parteneriate pentru 

integrarea și valorificarea contribuției instituțiilor din comunitate sau 

expertizei internaționale în activitatea de probațiune. 

Dinamica ultimilor ani în ceea ce privește raportul dintre populația 

penitenciară și cea aflată în executarea unor măsuri și sancțiuni neprivative de 

libertate, sub supravegherea serviciilor de probațiune, a determinat și 

determină în continuare nevoia de programare strategică a dezvoltării 

sistemului de probațiune din România, în contextul gestionării de către 

sistemul de probațiune a peste 90.000 de persoane/anual față de care au fost 

dispuse măsuri și sancțiuni neprivative de libertate. 
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ALĂTURI DE REFUGIAȚI 

 

Direcția Asociația LOGS – Grup de Inițiative a asistat în perioada 17 Mai - 22 

Septembrie 2021 prin serviciile zilnice de la Casa LOGS, 732 de solicitanți de 

azil.  

Majoritatea din Afganistan (587 de persoane), Eritrea (28), Pakistan (25), 

Siria (19) sau din Bangladesh, Camerun, Haiti, Iran, Irak, Libia, Maroc, 

Somalia, Algeria, Turcia și Tunisia. 

46% din totalul persoanelor asistate sunt minore, respectiv 343 persoane, 

dintre care 25 de copii sub 12 ani. 41 de femei și 684 de bărbați. 68 % dintre 

solicitanți de azil asistați sunt din Timișoara. Totalul tichetelor sociale pentru 

hrană oferite este de 17.510 EUR. Au fost oferite 1143 dușuri la Casa LOGS. 

Peste 150 de migranti au beneficiat de servicii medicale. În plus 10 copii 

refugiați stabiliți în Timișoara au fost asistați pentru înscriere la școală și 

gradiniță, achizitie de rechizite școlare, haine și plata altor costuri aferente 

educației. 10 migranți participă săptămânal la cursurile de limba română.  
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Suntem recunoscatori echipei LOGS și partenerilor care susțin financiar munca 

noastră: Choose Love, Profi Romania si People in Need și zecilor de donatori 

individuali.  

#BunătateÎnComunitate 
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ANUNȚURI 

 

Invitație la contribuții pentru Revista de Asistență Socială Numărul 1/2022 

 

Stimați colegi și colaboratori, 

Vă invităm să contribuiți cu articolele dvs. la numărul 1/2022 al Revistei de 

Asistență Socială (http://www.swreview.ro/index.pl/home_en), revistă 

științifică de specialitate indexată BDI (ProQuest, EBSCO, Social Work 

Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS, IBSS, Erih+ și acreditată 

B+ de către CNCSIS), publicată de către Universitatea din București, 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu editura Polirom. 

Aceasta se dorește a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor 

practici, a experiențelor din domeniul asistenței sociale, dar şi a politicilor, 

servind drept instrument de schimbare socială. 

Numărul 1/2022, editat de către prof. univ. dr. Cosmin Goian și lector univ. 

dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din 

Universitatea de Vest din Timișoara, este destinat Perspectivelor de 

cercetare privind protecția socială a persoanelor cu dizabilități. 

Salutăm articole inovative în limba engleză şi/sau română, cercetări, 

comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicațiilor acestora pentru 

asistenții sociali din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități, 

precum și a altor teoreticieni și practicieni din domenii conexe asistenței 

sociale. Propunem pentru acest număr următoarele tematici, fără a ne limita 

la acestea: politici sociale actuale, strategii și programe de dezvoltare 

națională, regională, județeană sau locală, în domeniul dizabilității; protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; prevenirea sărăciei și 

riscului de excluziune socială a persoanelor cu dizabilități; calitatea vieții 

persoanelor cu dizabilități; schimbări actuale și modele de bune practici în 

asistența socială a persoanelor cu dizabilități; sisteme de management în 

servicii socio-medicale; probleme comunitare specifice asistenței sociale a 

persoanelor cu dizabilități; finanțarea serviciilor sociale; contractare de servicii 

sociale; intervenție timpurie; participare socială a persoanelor cu dizabilități; 

http://www.swreview.ro/index.pl/home_en
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ocuparea forței de muncă; educaţie şi formare continuă în rândul persoanelor 

cu dizabilități; asistența socială a persoanelor cu dizabilități și tehnologia 

asistivă; viață incluzivă; migrația; consumul de substanțe; bullying; justiție 

socială; impactul social al pandemiei COVID 19. 

Termene: 

Primirea contribuțiilor: 1 noiembrie 2021 

Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 15 decembrie 2021 

Primirea contribuțiilor finale: 10 ianuarie 2022 

Data estimată a publicării: martie 2022 

 

Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, 

respectând cerințele revistei 

(http://www.swreview.ro/index.pl/conditii_de_publicare_ro), către cei doi 

editori: cosmin.goian@e-uvt.ro  și loredana.tranca@e-uvt.ro. Articolele 

primite sunt supuse unui proces de double-blind peer review. Echipa de 

redacţie realizează prima selecţie a articolelor, înainte de a fi trimise la cel 

puţin 2 recenzori. Articolele sunt acceptate pe baza adecvării, clarității, 

metodologiei solide și utilității pentru practica socială, cercetare și educație. 
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