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MOBILITATEA ERASMUS + PRIN OCHII DENISEI, 

STUDENTĂ ÎN ANUL II LA ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Te rugăm să te prezinți pe scurt și să ne spui ce te-a motivat să alegi 

mobilitatea ERASMUS. 

Mă numesc Denisa Ramnoa Codre și sunt studentă în anul 2, la Universitatea 

de Vest, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistență 

Socială, iar în prezent studiez, timp de un semestru la Universitatea din 

Trento, Italia. Dorința de a mă îmbarca în „călătoria” Erasmus+, a fost 

prezentă în mine încă de la începutul studiilor universitare, iar pe măsură ce 

ajungeam să aprofundez temă după temă în cadrul domeniului meu de 

specialitate, să acumulez tot mai multe cunoștințe și să mă formez ca viitor 

asistent social, curiozitatea de a intra în contact cu un nou mod de predare, 

față de cel al universității mele, cu o nouă țară, cu o nouă cultură, s-a 

intensificat. 

 

Care este motivul pentru care ai ales Italia? 

Am ales Italia ca țară de mobilitate, în ideea de a mă întoarce într-un loc 

foarte drag mie, deoarece este locul care mi-a fost cea de-a doua casă, timp 

de 5 ani, și totodată, unde  am descoperit o latură de-a mea pe care nu o 

cunoșteam și abilități pe care nu eram conștientă că le dețin.  

 

Cum a decurs procesul de documentare în ceea ce privește universitatea 

gazdă? 

Când am ales Universitatea din Trento, am început să citesc recenziile postate 

online, să mă informez despre opinia absolvenților acestei universități, despre 

profesorii care își desfășurau activitatea didactică, dorind ca timpul pe care 

urma să îl petrec aici să mă formeze și să mă ajute în a deveni cea mai bună 

versiune a mea, atât pe plan profesional, cât și personal. După perioada de 

informare, am ales Universitatea din Trento, aceasta fiind clasată ca una 

dintre cele mai bune universități din Italia pentru calitatea predării, dar și a 

cercetării. Pe de altă parte, Trento ca oraș, din ce am putut vizita în aceste 

două luni, este un loc bogat din punct de vedere cultural, situat la poalele 

munților, cu nenumărate destinații de vizitat.  

 



 

OCTOMBRIE 2021 

 

Pagina   │   3  www.asistenta-sociala.uvt.ro 
 

Care sunt așteptările tale de la această mobilitate? 

Așteptările mele de la această experiență sunt ca ea să îmi ofere 

oportunitatea de a-mi pune în practică cunoștințele acumulate până acum și 

totodată de a le perfecționa. Vreau să descopăr o nouă perspectivă a 

domeniului asistenței sociale și în afara țării din care provin și doresc să îmi 

dezvolt deprinderi sociale și lingvistice, având ocazia să interacționez cu 

oameni ce provin din diferite culturi, cât și să învăț noi metode și tehnici 

folosite în asistența socială.  

 

Care a fost cea mai mare dificultate în demersurile efectuate? 

Am ajuns în Trento în luna septembrie 2021, iar din acel moment, pot să spun 

că am făcut primii pași în afara zonei mele de confort. Dintre aspectele mai 

puțin plăcute pot menționa toată perioada de documentare, birocrația 

dinaintea venirii mele aici, ce a fost destul de dificilă, dar totodată 

provocatoare, ce a servit ca un pilon dezvoltării mele, deoarece în urma 

acestei experiențe, stima de sine mi-a crescut considerabil și m-a făcut să 

realizez că având încredere în mine, pot rezolva orice situație, indiferent de 

obstacolul pe care îl am înaintea mea. Prima lună a fost o perioadă destul de 

grea, având în vedere acomodarea, atât în oraș, cât și cu noile mele colege de 

apartament, dar am fost plăcut surprinsă să văd disponibilitatea fetelor în a 

mă ajuta cu toate lucrurile de care am avut nevoie.  

 

Ce ne poți spune despre experiența ta universitară din Italia și despre 

profesorii de acolo? 

Până în prezent, modul de desfășurare a mobilității a fost peste așteptările 

mele, profesorii de la facultate fiind foarte primitori și dornici să mă implice în 

diferite activități pe care departamentul le organizează. Aș dori să o 

menționez în mod special pe doamna profesoară Annamaria Perino ce mi-a 

oferit ocazia să particip la diferite întâlniri din domeniul meu de activitate, ce 

mi-au format o viziune mai amplă a sistemului de asistență socială față de cea 

pe care o aveam, fiind un profesor implicat în formarea profesională a fiecărui 

student, cu un mod unic de lucru, mereu disponibilă în a mă ajuta și care a 

întrezărit pasiunea mea pentru acest domeniu, în pofida greșelilor pe care le 

făceam în exprimarea în limba italiană. Totodată, dânsa mi-a oferit 

posibilitatea de a urma un stagiu de practică în cadrul universității, lucru ce 

m-a entuziasmat, având în vedere că voi avea șansa de a fi observatorul unei 

echipe multidisciplinare, intrând în contact cu diferiți asistenți sociali și cu 
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modul în care ei își desfășoară activitatea, lucruri care, însumate au făcut ca 

până în prezent, șederea mea aici să fie una foarte valoroasă, în ceea ce 

privește cumulul de cunoștințe. 

 

Ce schimbări ai observat la tine, odată cu integrarea într-un mediu nou? 

Pot spune că am avut norocul de a fi puțin familiarizată cu ceea ce înseamnă 

Italia, dar cu siguranță această perioadă m-a făcut să fiu mult mai 

independentă, să mă descurc în orice situație și să îmi administrez propriile 

decizii într-un mod cât mai corect.  

 

Un gând pentru colegii tăi... 

Recomand tuturor studenților să participe într-o mobilitate Erasmus+, în ciuda 

faptului că este o mare provocare, te ajută să devii mai bun, să evoluezi, să 

cunoști laturi pe care nu știai că le ai și să crești atât pe plan profesional, cât 

și personal.  
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LANȚUL TĂCERII - MARCAREA ZILEI EUROPENE ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

În luna octombrie 2021, ANITP - Centrul Regional Timișoara în colaborare cu 

MissioLink International Timișoara si-a propus derularea unei campanii online 

menite să marcheze Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de persoane 

- 18 octombrie, sub sloganul „Lanțul Tăcerii”. 

Cu acest prilej, în perioada 11-22 octombrie, elevii au putut lua parte la 

campanie postând mesaje antitrafic prin una din următoarele modalități:  

➢ accesând pagina https://www.facebook.com/LantulTacerii și postând 

direct mesajul acolo  

➢ prin mesaj privat pe aceeași pagină 

➢ pe conturile proprii de Instagram prin etichetarea tipului de conținut 

folosind #LantulTacerii 

Lanțul Tăcerii s-a născut din dorința de a mobiliza cât mai mulți tineri pe 

rețelele de socializare care să transmită mesaje de conștientizare a 

fenomenului și de apreciere și încurajare pentru victime/supraviețuitori. Și 

tinerii s-au mobilizat! 
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"ARMS - MIGRANTS ASSISTANCE SERVICES IN WESTERN 

ROMANIA" / ARMS - SERVICII DE ASISTENȚĂ PENTRU 

MIGRANȚI ÎN VESTUL ROMÂNIEI 

 

Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale, principalul furnizor de servicii 

umanitare pentru refugiații din Timișoara, continuă să îi ajute pe cei ce fug de 

teama războiului. Peste 6.300 de cereri de azil au fost deja înregistrate în 

România până la finalul lunii august 2021, depășind numărul aplicațiilor de 

azil din 2020, când 6158 de migranți, majoritatea din Afganistan, Siria și Irak 

au cerut protecția statului român. Peste 4.000 dintre aceste cereri au fost 

depuse în zona de Vest a țării: Poliția de Frontieră din Timiș, Bihor, Caraș-

Severin și Mehedinți sau direct în Centrul de Azil din Timișoara. 

În spatele fiecărei cereri de azil se află un migrant, cu o poveste, trecut și cu 

dorința de a găsi siguranță. Iată de ce Asociația LOGS – Grup de Inițiative 

Sociale continuă să ofere asistență umanitară oamenilor în căutarea 

siguranței. Din noiembrie 2020, voluntarii LOGS au mobilizat comunitatea și 

sute de voluntari timișoreni au răspuns cu bunătate numărului crescut de 

migranți, oferind asistență sub formă de alimente migranților de la Poliția de 

Frontieră Timiș, Centrul de Carantinare gestionat de Primăria Timișoara, 

Centrul de Azil Timișoara sau migranților din oraș. 

LOGS împreună cu Institutul Intercultural Timișoara va oferi pentru 12 luni 

servicii de consiliere și informare privind serviciile și ajutorul oferit de actori 

instituționali și societatea civilă și asistență medicală și materială de urgență 

(alimente, produse de igiena, îmbrăcăminte) pentru migranți. 

Prin intermediul proiectului „ARMS - Migrants Assistance Services in Western 

Romania” finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a 

Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, ONG-urile vor oferi și servicii de 

integrare pe termen scurt prin oferirea de activități de formare privind 

deprinderi de viață și accesare locuri de muncă precum și activități de 

depășirea a traumelor și schimb intercultural dar și suport instituțional prin 

realizarea unei cercetării privind nevoile grupului țintă și promovarea unui 

model nou şi îmbunătăţit pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile. 

Flavius Ilioni Loga, președinte Asociația LOGS – Grup de Inițiative: 

“Mesajul bunătății timișorenilor față de imigranți a ajuns în toată Europa. 

Pentru prima dată în România, oamenii s-au mobilizat extraordinar și au 
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ajutat migranții cu mâncare și alte nevoi. Acum ducem povestea mai departe 

și pe lângă faptul că vom continua să îi ajutăm cu mâncare, medicamente și 

îmbrăcăminte pe cei mai vulnerabili dintre migranți, vom dezvolta cu sprijinul 

Active Citizens Fund România, programe de integrare pentru refugiații care se 

stabilesc în România.” 

Până în Septembrie 2022, Asociația LOGS și Institutul Intercultural Timișoara 

își propun să consilieze peste 500 de migranți din județele Timiș, Caraș-

Severin și Arad, să ofere 350 de pachete de alimente, medicamente și 

îmbrăcăminte și să ajute cel puțin 50 de migranți să își găsească un loc de 

muncă. Mai mult refugiații vor fi întrebați care sunt problemele cu care ei se 

confruntă într-o cercetare calitativă iar răspunsurile vor fi transmise 

autorităților. 

Proiectul cu valoare totală de 49.999,50 EUR va angaja și 1 mediator 

intercultural originar din Afganistan care va împartăși povestea lui de 

integrare în Timișoara, ca refugiat. 

Mujib Basim, mediator intercultural din Afganistan: 

„Să o iei de la capăt într-o țară străină nu este un lucru ușor și nu mi-a fost 

nici mie și nici familiei mele, dar România ne-a oferit adăpost și cu multe 

eforturi am învățat limba, am continuat studiile și acum lucrez. Același model 

vreau să îl transmit și solicitanților de azil din Afganistan care vin în România 

în acesta perioadă iar unii se stabilesc aici.” 

Proiectul „ARMS - Migrants Assistance Services in Western Romania” va oferi 

și activități de art-terapie pentru migranți cu un psihoterapeut specializat, 

activități de cunoaștere a culturii românești și va realiza activități în 

comunitate de informare și conștientizare despre migranții din România. 

Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale este o organizație „grass-roots” 

stabilită în partea de vest a României care promovează din 2019 integrarea 

grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împotriva traficul de persoane și 

folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. 

Institutul Intercultural Timișoara implementează din 2005 proiecte pentru a 

facilita integrarea migranților în România. Aceste proiecte s-au axat pe o 

strategie complexă pentru dezvoltarea unor mecanisme de consultare între 

migranți, autorități publice și societatea civilă la nivel local și național, 

programe de învățare a limbii române și orientare culturală și cercetare. 
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Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 

2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile 

economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state 

beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul 

este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în 

calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului 

Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România 

vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea 

capacității grupurilor vulnerabile. 

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe 

termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 

intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei 

active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale 

cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

 

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm 

accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre 

Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

 

Președinte LOGS 

Flavius Ilioni Loga 

0765861888   /   ilioni.flavius@yahoo.ro   /   www.grupulogs.ro/arms 

 

 

http://www.eeagrants.ro/
mailto:ilioni.flavius@yahoo.ro
http://www.grupulogs.ro/arms
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LANSAREA PROIECTELOR NAȚIONALE ANTIDROG ÎN 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA  

 

Agenția Națională Antidrog, prin specialiștii săi cu experiență în domeniul 

prevenirii consumului de droguri, va continua derularea, prin intermediul 

mijloacelor tehnologice agreate, a proiectelor naționale implementate cu 

succes şi în anii anteriori, adaptându-se măsurilor de siguranță impuse de 

pandemia COV-SARS-2, menite să îi protejeze pe tineri. 

Astfel, şi în anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog a pregătit 

elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, proiecte de prevenire a consumului de 

droguri, ce se vor desfășura pe toată perioada cursurilor şi se vor aplica 

simultan la nivel național, pe toate palierele de învățământ preuniversitar. 

ANA va însoți copiii încă de la grădiniță, prin implementarea proiectului ”CUM 

SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI”, proiect ce presupune formarea de deprinderi de 

viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa 

pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă 

sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fum 

de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor 

de rezolvare fără violenţă a conflictelor şi de luare a deciziilor. Proiectul 

presupune câte 7 întâlniri cu copiii aceleiași clase sau grupe. 

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea 

competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, 

acestea fiind perioade de dezvoltare fundamentală în plan emoţional, social şi 

cognitiv. Așadar, ANA continuă, la ciclul primar de învăţământ, cu ,,ABC-UL 

EMOŢIILOR” (6 activități), care este un proiect de formare şi consolidare a 

abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului 

de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, dezvoltarea comunicării 

asertive, gestionarea emoţiilor neplăcute, abilitatea de a face faţă presiunii 

grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. 

Elevii de gimnaziu vor face cunoştinţă cu proiectul ,,NECENZURAT”, atestat 

și evaluat din punctul de vedere al eficienței, la nivel internațional, având 

două componente – una pentru elevii de 12-14 ani, care cuprinde 12 lecții ce 

au ca scop dezvoltarea de abilități de viață și integrare socială, iar a doua, 

componenta pentru părinți, care cuprinde 3 module de coaching pe domeniul 

echilibrării relației cu copiii. 
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Abordând aria oferirii de alternative sănătoase pentru petrecerea timpului 

liber, specialiştii Agenţiei vor implementa și anul acesta proiectul-concurs 

„MESAJUL MEU ANTIDROG”, începând cu nivelul gimnazial și continuând cu 

cel liceal. Acesta este cel mai vechi proiect al Agenției Naționale Antidrog, 

secțiunile proiectului fiind film de scurt metraj şi spot video, arte vizuale 

(grafică, pictură şi fotografie), eseu literar, sport. 

„FRED GOES NET” este adresat elevilor de 14-19 ani, în scopul neînceperii 

sau întârzierii debutului consumului de droguri, dar şi al evitării transformării 

consumului experimental şi ocazional în consum regulat. Proiectul, 

implementat încă din anul 2010 în peste 10 țări europene, presupune întâlniri 

de grup cu elevi care au nevoie de o intervenție indicată. 

”EU ŞI COPILUL MEU” este un proiect adresat părinţilor ce vizează 

consolidarea legăturilor afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-

părinte, copil-copil), dintre aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode 

fundamentate ştiinţific. Părinții care vor dori să participe la cele 9 întâlniri vor 

putea beneficia de consiliere în teme precum comunicarea eficientă, 

identificarea tipului parental, gestionarea conflictelor, abordarea subiectelor 

precum consumul de droguri și vor putea înțelege mai bine particularitățile și 

nevoile emoționale ale adolescenților. 

,,ACȚIONĂM JUST” este un proiect-pilot, derulat în parteneriat cu Asociația 

Voci pentru Democrație și Justiție, care constă în realizarea de activități 

comune de promovare a educaţiei juridice în mediul gimnazial și liceal, prin 

facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în 

special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și 

traficului de droguri. 

Proiectul pilot ”ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE”, derulat cu sprijinul 

Asociaṭiei Cluburilor Lions District 124 România, are o abordare complexă 

pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecție ai 

elevilor prin: dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea 

părinților în viața copiilor și dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în 

luarea unor decizii sănătoase când sunt presați să consume droguri. 

De asemenea, ANA va continua sesiunile de formare a cadrelor didactice în 

sfera prevenirii consumului de droguri, pe tot parcursul anului școlar. 

*** 

Informaţii despre regulamentul concursului se pot obţine prin intermediul 

Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog. De asemenea, fişele 
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de înscriere completate și lucrările se primesc la sediile CPECA: 

http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/. 

Toate proiectele se implementează cu sprijinul Ministerului Eduacției, cu care 

ANA are o îndelungată și foarte bună colaborare. 

 

 

FINAL DE CAMPANIE 2 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, au 

organizat în perioada 06 Septembrie - 04 Octombrie 2021, a doua ediție a 

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

oncologice, spitalizați la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara. 

Cutia a fost amplasată în zona centrală a orașului, în Piața Victoriei și în 

această perioadă trecătorii au donat atât bancnote, cât și monede în valoare 

totală de 10.727 euro (52564,61 lei). 

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 depasit targetul de 2 tone, fiind strânsă suma de 

32.000 de euro pentru medicamentele necesare copiilor cu afectiuni hemato-

oncologice. 

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

așa cum ni s-a confirmat, deja, de nenumărate ori! Nu s-ar fi putut face nimic 

fără sprijinul unei comunități absolut minunate, care a pus umărul, fiecare în 

părticica lui, pentru a duce această campanie la bun sfârșit. 

Întreaga echipă mulțumește oamenilor de bine care au fost alături în această 

campanie. 

http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/
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PROIET EIP- EDUCĂM, ÎMPUTERNICIM, PREVENIM 

 

Asociația LOGS Grup de Inițiative Sociale în parteneriat cu Agenția 

Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Timisora, Institutul Francez Timişoara și Cabinet Individual de 

Psihoterapie Simona Ilioni Loga și cu suportul financiar al Ambasadei 

Franței în România și cel al Institutului Francez își propune să reducă 

numărul de victime ale traficului de persoane minore prin formarea a 100 

persone minore vulnerabile din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad. 

 

Prin proiectul „EIP - Educăm, Împuternicim, Prevenim” se dorește o 

abordare educațională și de împuternicire prin formare de persoane minore 

vulnerabile din vestul României cu risc de a deveni victimele traficului de 

persoane, provenite din medii defavorizate, centre de plasament sau școli 

pentru persoane cu nevoie speciale. Proiectul va concepe, proba și replica o 

metodologie de formare cu o durată de 6 ore pentru tinere/tineri și minori cu 

predare non-formală având ca direcții generale următoarele tematici: 

autocunoaștere și încredere în sine, încredere în ceilalți și luarea deciziilor. 

Flavius Ilioni Loga, președinte Asociația LOGS: „Continuăm prin această 

inițiativă eforturile noastre de peste 8 ani de a minimaliza efectele acestui 

fenomen global al sclaviei moderne în vestul României, prin educație și 

formare. Folosim metode non-formale, pe limba tinerelor vulnerabile și 

încercăm să construim abilități și încredere de sine pentru că în cazul unei 

potențiale recrutări, aceste tinere să știe ce să facă și cui să ceară ajutor”. 

Proiectul va crea o metodologe de training ce va fi replicată cu ajutorul a 10 

specialiști ce pot intra în contact cu categorii vulnerabile,  în diferite locații din 

județul Timiș, Arad și Caraș-Severin. Cei 10 specialiști vor participa la un curs 

inițial de formare pentru însușirea metodologiei. De asemenea, vor fi 

implementate 10 activități de prevenire, urmărindu-se informarea și 

conștientizarea în rândul părinților cu privire la consecințele traficului de 

minori: în fabrici, la medici de familie, aeroporturi, școli, centre de azil etc, 

activități ce vor avea peste 300 beneficiari direcți. Vor fi create 3 spoturi video 

și 1 broșură privind pericolele internetului și efectele traficului de minori, 

disponibile online pe un website specializat. 

Ana Maria Cordun, inspector de specialitate ANITP Timișoara: „Activități de 

prevenire non-formale ca aceste sesiuni de grup și formare sunt o modalitate 
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eficientă de a ajunge la grupurile vulnerabile cu mesajele noastre împotriva 

traficului de persoane cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă, timpul online 

a crescut, iar pericolul recrutării online și pornografiei infantile este, de 

asemenea, tot mai prezent în România.” 

Proiectul ce se va desfășura în perioada august – decembrie 2021 are o 

valoare totală de 6.350 Euro și beneficiază de o finanțare de 5.000 Euro din 

partea Ambasadei Franței în România și a Institutului Francez și o finanțare 

proprie de 1.350 Euro a Asociație LOGS. 
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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. 

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. 

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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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; 

• 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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URBACT ROOF ORAȘE CARE TESTEAZĂ ACȚIUNI ADAPTATE 

CONTEXTULUI PENTRU A ELIMINA LIPSA DE ADĂPOST 

 

SĂ FACI PROTOTIPURI și să testezi produse minim viabile (minimum viable 

products - MVP) reprezintă un model consolidat de verificare a diverselor idei 

în domeniile creative. Designeri, programatori, antreprenori și alții înțeleg că 

ar trebui „să dăm greș rapid pentru a avea succes cât mai devreme” (după 

cum bine a zis David Kelley, founder of IDEO). Ei au curajul să încerce lucruri 

noi și, cel mai important, să dea greș. Fiecare test, fie că este un succes sau 

un eșec, ne dă posibilitatea de a analiza ce nu a mers bine și deschide noi 

perspective sau direcții. Chiar dacă este foarte important, nu este atât de 

simplu să reușim întotdeauna să extragem cele mai bune învățăminte dintr-un 

eșec. În primul rând, pentru a reuși să integrăm eșecul în procesul de învățare 

și să-i observăm potențialele avantaje, este nevoie de o schimbare a tiparului 

cognitiv. Putem să ne imagină o administrație publică care să aleagă această 

cale? Ar putea oare marea mașinărie birocratică să adopte modalități mai 

suple de acțiune și ar f i în stare să testeze idei pentru schimbări sustenabile, 

înainte de a crea planuri de acțiune pe termen lung? De fapt, în ultimul timp 

au apărut strategii și planuri ale administrației publice care au apelat la aceste 

metode. Cel mai cunoscut s-ar putea să fie urbanismul tactic (Tactical 

urbanism), în domeniul designului urban. În cadrul acestei abordări, orașul 

investește o mică sumă de bani pentru a schimba o zonă din oraș, cum ar fi o 

piață, o stradă sau un bloc. Cetățenii testează aceste schimbări temporare 

pentru o scurtă perioadă de timp și, apoi, dacă se dovedesc a fi benefice, 

schimbările devin permanente. Ultima carte a autoarei Hilary Cottam, „Radical 

Help”, este structurată în jurul experimentelor care redefinesc și creionează 

un nou stat al bunăstării. Este descris cum, pe parcursul acțiunilor întreprinse 

la nivel micro și în prezent, aceste experimente se centrează pe latura umană 

a serviciilor, pe rețele de îngrijire și pe încercarea de a avea o viziune de 

ansamblu. 

În cazul programului european URBACT, a fost acceptat potențialul acestei 

metode a testării pentru orașe și, în cadrul actualului exercițiu financiar, 

rețelele de planificare pot încerca acțiuni și da greș. Astfel, URBACT a solicitat 

orașelor să realizeze Acțiuni de Mică Amploare/Small Scale Actions (SSA), 

înainte de a aproba planurile de acțiune. Prin integrarea acestor acțiuni (SSA) 

în programul de finanțare, URBACT facilitează o schimbare de viziune, 

folosindu-se de mijloace financiare (fiecare oraș are un mic buget dedicat 

acestor acțiuni), dar și de îndrumare în acest sens. Mai jos veți găsi o 
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descriere ale SSA planificate de către orașele membre ale rețelei ROOF 

incluzând acțiuni care vor fi testate în scopul eliminării lipsei de adăpost.  

*Scopul ROOF este de a elimina lipsa de adăpost prin intermediul unor soluții 

inovatoare de locuit la nivelul orașelor. În proiect este vorba despre a face 

trecerea de la soluții centrate pe gestionarea persoanelor fără adăpost spre a 

nu mai exista persoane fără adăpost în orașe, prin intervenții de tip Housing 

First/ Led, și despre culegerea de date precise. ROOF este un proiect URBACT 

care se derulează din anul 2019 până în anul 2022, co-finanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională. În cadrul proiectului ROOF, o rețea 

europeană formată din 9 orașe dezvoltă Planuri Locale de Acțiune de tip 

integrat pentru a promova și obține obiectivul strategic Functional Zero (nu 

mai există lipsă de adăpost). 

Orașele din rețeaua ROOF: Ghent (Belgia - Lead Partner), Salonic (Grecia), 

Toulouse Métropole (Fran a), Braga (Portugalia), Timișoara (Romania), 

Glasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), Liège (Belgia), Pozna (Polonia), 

Odense (Danemarca). 

Eliminarea lipsei de adăpost este scopul rețelei ROOF și acesta va fi punctul 

central al fiecăruia dintre planurile de acțiune integrate care vor fi scrise în 

timpul anului viitor. 9 orașe fac schimburi de experiență și învață unul de la 

altul. Orașele au oportunitatea de a afla noi idei, instrumente și metode. La 

începutul proiectului, toate orașele au decis să se concentreze pe Housing 

First (HF) ca metodă de a elimina lipsa de adăpost și pe colectarea de date. 

Totuși, deoarece fiecare oraș este diferit în ceea ce privește mărimea, 

caracteristici și experiență, a apărut nevoia unei abordări, a unor alegeri și a 

unor adaptări la contextul fiecăruia. 

Housing First este o metodă bazată pe dovezi, dar durează mult să fie 

implementată și este nevoie de infrastructură, cum ar fi locuințe, precum și un 

sistem de asistență socială stabil. 

În cazul unor orașe care nu au nici un fel de experiență în domeniu, scopul 

proiectului pare aproape de neatins. Alte orașe (Braga, Timișoara, Poznaǹ, 

Liège și Thessaloniki) au o lungă tradiție în ceea ce privește sisteme bazate pe 

modelul integrării treptate (staircase model), cu investiții recente în acest 

sistem și astfel este dificil să o pornească într-o nouă direcție. Acelorași orașe 

le lipsesc locuințe publice și piața privată a devenit inaccesibilă. Au fost 

testate unele acțiuni în direcția Housing First, dar datorită dificultăților 

menționate mai sus, o lungă perioadă au rămas la scară mică. Unele orașe, 

cum ar fi Ghent și Toulouse Métropole, sunt mai experimentate în ceea ce 
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privește programe de tip Housing First, acestea fiind puse în practică și 

funcționale în respectivele orașe. Pe de altă parte, aceste orașe se confruntă 

cu dificultăți legate de extindere, fără a pierde din calitate, precum și privind 

accesarea mai multor locuințe. 

Chiar și orașele, cum ar fi Glasgow și Odense, care au uitat ce este un 

adăpost și unde HF nu este un program, ci un standard, simt că încă au de 

lucrat asupra unor aspecte cum ar fi garantarea calității și implicarea 

stakeholderi-lor, pornind de la nivelul operatorilor de program, până la cel al 

cetățenilor din cartiere. În cazul tuturor orașelor este nevoie de advocacy și 

de îmbunătățirea percepției publice și toate orașele se confruntă cu dificultăți 

în ceea ce privește culegerea datelor de calitate, compararea datelor la nivel 

european și folosirea eficientă a datelor disponibile. În cazul rețelei ROOF, 

aceste probleme sunt împărțite în 5 mari arii referitoare la oportunități de a 

acționa în contextul implementării HF: 

1. Mobilizare în ceea ce privește datele Să testăm instrumente de colectare 

a datelor, strategii de storytelling, să încercăm platforme de date 

deschise … 

2. Cum să facem accesibile locuințele - Să testăm noi instrumente folosite 

în relația cu proprietari/dezvoltatori imobiliari, acțiuni pregătitoare 

derulate cu agenții de închiriere de tip social ... 

3. Îmbunătățirea sistemului de sprijin - Să testăm dacă oferim sprijin 

adecvat, în acord cu principiile Housing First, să testăm dacă tehnologia 

ar putea să îmbunătățească conectivitatea și integrarea utilizatorilor 

Housing First ... 

4. Tracțiune pentru schimbare – Să testăm dacă suntem organizați în cel 

mai bun mod posibil în ceea ce privește sustenabilitatea HF, să muncim 

cu un mic grup de suporteri pentru a crea ambasadori ... 

5. Planificare a acțiunilor integrate - Să testăm noi metode de luare a 

deciziilor într-un mod participativ, să testăm metode de diseminare ... 

La momentul actual, orașele implementează acțiunile de mică amploare 

(SSA), pentru a exploata la maxim schimburile de experiență și anterior 

finalizării planurilor de acțiune. Conform definiției URBACT, aceste acțiuni de 

mică amploare (SSA) sunt ”un experiment. Idei sau concepte, poate deja 

puse în practică în alte orașe, pot fi testate pentru a le verifica relevanța, 

fezabilitatea și valoarea adăugată a implementării în diferite contexte locale. 

Acțiunile de mică amploare sunt limitate în ceea ce privește timpul, anvergura 

și spațiul și, prin însăși natura lor, au dreptul de a eșua”. 



 

OCTOMBRIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   22 
 

În design, ele ar putea fi numite prototipuri. În cadrul abordării LEAN le putem 

găsim sub numele de produse minim viabile (Minimum Viable Products). 

Scopul acestor acțiuni este de a învăța din testare, a măsura rezultatele și, în 

baza acestei experiențe, fie a ne adapta, a trece la scală mai mare sau a 

respinge acțiunile care vor fi incluse în Planul Integrat de Acțiune. 

Orașele au ales SSA în acord cu starea actuală de fapt și pentru a se potrivi cu 

una sau mai multe dintre ariile de oportunități. În cazul fiecăruia dintre orașe, 

idea lor a fost evaluată de un alt oraș din rețea, permițându-se astfel 

derularea unui proces de introspecția și apariția de atenționări.  

 

Mai mute informații puteți accesa la URBACT.EU/ROOF TWITTER.COM/ 

URBACTROOF 
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