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Investiția în asistența 

socială este o 

investiție în 

bunăstarea actuală și 

viitoare a societății 

noastre 

ACREDITĂRI CFCECAS: 

Acreditare a Autorității Naționale 

pentru Calificări  - Centrul de 

evaluare pe alte căi decât cele 

formale în ocupațiile: formator și 

consilier vocațional. 

 

Acreditare a Autorității Naționale 

pentru Calificări  - Centrul de 

formare profesională continuă 

CFCECAS are ca obiectiv dezvoltarea programelor de formare 

continuă, dezvoltarea proiectelor inovative pentru asistența 

grupurilor vulnerabile, a serviciilor de asistență pentru 

integrarea sociala si pe piata muncii.  

 

CFCECAS se adresează: 

- managerilor de servicii sociale publice și private; 

- anagajaților serviciilor de asistență socială, publice sau 

private; 

- asistenților sociali; 

- tinerilor si persoanelor care, la un moment dat, se 

confruntă cu anumite limitări de ordin psihic, social, 

mental, fizic sau cultural; 

- studenților în domeniul: asistență socială, jurnalism, științe 

politice și marketing; 

- jurnaliștilor; 

- ONG-urilor în domeniul social și al tineretului; 

- întreprinderilor de economie socială; 

CFCECAS este 

partener în rețele 

naționale și europene, 

în domeniul social și 

economic. 

http://www.cfcecas.ro/
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ACTIVITĂȚILE 

CFCECAS 

Pregătirea și evaluarea 

competențelor în consiliere 

vocațională (Autorizare ANC) 

Pregătirea și evaluarea 

competențelor în ocupația formator 

(Autorizare ANC) 

Cursuri de 

formare 

profesională 

(Autorizare 

ANC)  

Conferința 

Națională de 

Asistență 

Socială 2013 

(Ediția a V-a) 

Eveniment 

internațional 

ZIUA 

MONDIALĂ A 

ASISTENȚEI 

SOCIALE 2013 

Curs modular 

METODE DE INTERVENȚIE 

ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ                   

(4 module) 

Program de 

Internship 

Activități de 

TEAM 

BUILDING 

Cercetări 

sociale 

SERVICII 

DE SUPORT 

http://www.cfcecas.ro/
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PRINCIPII 

 ȘI  

VALORI 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale 2013, studenții în 

asistență socială din cadrul Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială, Universitatea din București au realizat un 

colaj de fotografii. Colajului a fost inspirat din materialul 

realizat de IFSW (Charter of Right for Social Workers) și a 

fost realizat de echipa de studenți aflați în stagiul de practică 

în cadrul CFCECAS: Alexandra Dinu, Toader Elena, Nohai 

Valentina, Pana Sorina, Pohrib Alina, Miftode Cătălin, 

Zamfira Claudiu. 

 

Inițiatorul idei și fotografiile au fost realizat/prelucrate de 

Teodora Petre, angajată în cadrul CFCECAS, absolventă de 

asistență socială și Master, specializarea Grupuri de risc și 

servicii sociale de suport, Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Universitatea din București. 

http://www.cfcecas.ro/
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PRINCIPIILE ȘI VALORILE 

CFCECAS pentru asistenții sociali și 

beneficiarii de servicii sociale: 

http://www.cfcecas.ro/
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PRINCIPIILE ȘI VALORILE 
CFCECAS pentru asistenții sociali și beneficiarii 

de servicii sociale 

http://www.cfcecas.ro/
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 http://www.fonduri-

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a

597fd-

62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.d

e.sanse.pdf  

RECUNOAȘTERE ÎN 

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE 

ȘANSE 

În 2013, unul dintre proiectele concepute și pregătite de către 

CFCECAS, al cărui beneficar a fost Administrația Națională a 

Penitenciarelor a fost selectat între primele 10 proiecte de 

succes implementate în România pe tema egalității de șanse.  

Raportul este publicat pe pagina 

de web a Ministerului 

Fondurilor Europene:  

Evaluarea a fost făcută de către 

firma de consultanţă Ernst & 

Young care a evaluat modul în care 

principiile egalităţii de şanse a fost 

transpus/integrat în toate etapele 

aferente Programelor privind 

Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene în România prin Fondul 

Social European, Fondul European 

de Dezvoltare Regională şi Fondul 

de Coeziune, în perioada 2007-2013. 

 

Proiectul, al cărui beneficiar a fost Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor a fost derulat  în perioada 2008-2011, fiind implementat 

în parteneriat cu: 

- Bundesministerium für Justiz, Vollzugsdirektion (Ministerul Justiţiei, 

Direcţia Penitenciare), Austria; 

- Oesterreichischer Berufsverband der Sozialarbeiterinnen (Federaţia 

Asistenţilor Sociali din Austria) OBDS; 

- Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova; 

- Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti; 

- Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa 

Socială (CFCECAS). 

http://www.cfcecas.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
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http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
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Editia a V-a a CONFERINȚEI NAȚIONALE ÎN 

ASISTENȚA SOCIALĂ, organizată în 2013, a avut 

ca obiectiv dezbaterea metodelor care și-au dovedit 

eficiența în practica asistenței sociale. 

Complexitatea problemelor sociale și economice cu 

care se confruntă societatea astăzi, necesită o 

intervenție la fel de complexă din partea 

personalului serviciilor de asistență socială.  

 

O mare provocare pentru asistenții sociali și 

angajații serviciilor sociale este crearea unei practici 

profesionale bazate pe îmbinarea de metode care să 

asigure schimbarea pozitivă a condițiilor de viață, 

creșterea capacității de accesare a resurselor, 

identificarea oportunităților de rezolvare a 

problemelor și creșterea functionalității socio-

economice a beneficiarilor.  

http://www.cfcecas.ro/
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Werner EBNER (Universitatea Linz, Austria): Metode, 

tehnici și abilității în asistența socială - o privire de 

ansamblu asupra istoriei și evoluțiilor recente; 

Heide GRAF (Agentia Regională de Protecție a 

copilului/ Austria): Percepția subiectivă a realității / 

Influența personalității asistentului social asupra 

procesului de asistență socială; 

Maria MORITZ (Asociația Asistenților Sociali 

Austria/IFSW): Metoda biografica în asistența socială a 

copilului, tânărului ți adultului;  

Elisabeth PAULISCHIN (Initiative Sociale 

Austria/  Universitatea Linz, Austria): Utilizarea 

metodei sistemice în supervizarea profesională a 

cazului; 

Ana RADULESCU (UniversitateBucuresti/CFCECAS): 

Cum ne alegem metodele de intervenție în asistența 

socială?  

 

PREZENTARI ÎN PLEN  
 

http://www.cfcecas.ro/
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Coaching in asistenta sociala. Moderator: Lucian 

Caciamac (Pro A.S.) 

Arborele problemei in managementul de caz in 

asistenta sociala. Moderator: Alin POTINCHE 

(CFCECAS) 

Utilizarea jocului de rol si a metaforei in practica 

asistentei sociale. Moderatori: Alina Costin (CFCECAS) 

si Adela Setet (CFCECAS) 

Metode care se bazeaza pe formularea si utilizarea 

intrebarii in practica asistentei sociale. Moderatori: Ana 

Radulescu (Universitatea Bucuresti/ CFCECAS) si 

Herbert Paulischin (CFCECAS). 

Metode, tehnici si abilitatii in asistenta 

sociala. Moderator: Werner EBNER  

Perceptia subiectiva a realitatii. Moderator: Heide 

GRAF 

Metoda sistemica. Moderator: Elisabeth PAULISCHIN 

Metoda biografica in asistenta sociala. Moderator: 

Maria MORITZ 

 

SESIUNI TEMATICE 

 

http://www.cfcecas.ro/
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ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI 

SOCIALE  
 

MARTIE 2013 

PALATUL PARLAMENTULUI 

Eveniment organizat în parteneriat cu 

FEDERATIA INTERNAȚIONALĂ A 

ASISTENȚILOR SOCIALI  

(IFSW) 

www.ifsw.org  

  

http://www.cfcecas.ro/
http://www.ifsw.org/
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ZIUA MONDIALĂ A 

ASISTENȚEI 

SOCIALE 

 2013 

UN a stabilit ziua mondială a asistenței sociale ca fiind 

a treia marți din luna martiea fiecărui an. În această 

zi, asistenții sociali din întreaga lume organizează 

evenimente publice pentru promovarea profesiei de 

asistent social și pentru recunoașterea muncii 

asistenților sociali în dezvoltarea economică și socială. 

 

 

http://www.cfcecas.ro/
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Invitat special în 

cadrul ZILEI 

MONDIALE A 

ASISTENȚEI 

SOCIALE 2013 a 

fost Prof. Malcolm 

Payne 

Evenimentul a 

fost moderat de 

Herbert 

PAULISCHIN 

Evenimentul a fost organizat sub egida 

FEDERATIEI INTERNAȚIONALE A 

ASISTENȚILOR SOCIALI  

(IFSW) 

www.ifsw.org  

http://www.cfcecas.ro/
http://www.ifsw.org/
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SESIUNI DE 

PREGĂTIRE ȘI 

EVALUARE A 

COMPETENȚELOR ÎN 

CONSILIERE 

VOCAȚIONALĂ 

http://www.cfcecas.ro/
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PALATUL PARLAMENTULUI 

București, octombrie 2013 

Sesiune de promovare, 

informare și implicare a 

personalului instituțiilor 

și organizațiilor sociale, 

publice și private, în 

dezvoltarea serviciilor de 

consiliere vocațională și 

suport pentru accesul pe 

piața muncii a 

persoanelor vulnerabile. 

SESIUNE DE LUCRU ÎN 

CONSILIERE VOCAȚIONALĂ 
- eveniment național -  

http://www.cfcecas.ro/
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CERCETĂRI SOCIALE 

CFCECAS dispune de un departament de cercetare socială 

care include specialiști în domeniul asistenței sociale, 

psihologiei și sociologiei. Departamentul de cercetare socială 

este condus de Ana Rădulescu, Doctor în Sociologie și 

Conferențiar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 

În 2013, CFCECAS a derulat 

cercetarea socială:  

 

Analiza nevoilor persoanelor 

vulnerabile și dezvoltarea 

măsurilor necesare la nivel 

comunitar petru crearea unei 

vieți socio-profesionale 

independente 
 

Analiza a fost derulată în cinci comunități din județul Alba: 

      Abrud              Aiud        Blaj       Cugir          Zlatna 

http://www.cfcecas.ro/
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SERVICII SOCIALE DE 

SUPORT 

În 2013 CFCECAS a dezvoltat conceptul și a 

implementat servicii inovative în domeniul asistenței, 

integrarii sociale și profesionale persoanelor 

vulnerabile. 

Serviciul pentru formarea competenţelor 

pentru o viaţă autodeterminată 
Acest serviciu a fost oferit tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi, 

tinerilor şi adulţilor în căutarea unei identităţi profesionale, tinerilor 

şi adulţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială, persoanelor 

casnice aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor care nu au 

avut un loc de muncă sau sunt fără un loc de muncă pentru o 

perioadă lungă de timp. 

Serviciul de consiliere vocaţională 
Acest serviciu a fost oferit persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă, indiferent dacă se aflau la început de 

drum sau doreau să-și schimbe traseul profesional. 

http://www.cfcecas.ro/
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SERVICII SOCIALE DE 

SUPORT 

Serviciul de self-marketing 
Acest serviciu a fost creat de către CFCECAS împreună cu 

PROMENTE Austria în 2009 și promovat în serviciile publice și 

private din România. Serviciul a fost evaluat de către persoanele 

vulnerabile ca fiind un serviciu eficient în efortul propriu de integrare 

socială și profesională. 

 

În 2013, CFCECAS a oferit acest serviciu persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. Prin intermediul serviciului de 

self-marketing beneficiarii au primit suport pentru identificarea 

traseului carierei dorite şi a abilităţilor necesare pentru parcurgerea 

acesteia, au dobândit cunoştinţe referitoare la căutarea unui loc de 

muncă şi s-au pregătit pentru a interacționa eficient în rețelele sociale 

și profesionale. 

 

Pregătirea competenţelor sociale şi 

profesionale 
Fiecare standard ocupaţional conţine un pachet de 

competenţe sociale şi profesionale cerute pentru derularea 

cu succes a activităţilor de muncă şi realizarea sarcinilor 

de lucru. Competențele rofesionale nu pot fi achiziţionate 

în lipsa competenţelor sociale. 

Procesul de formare vocaţională este diferit pentru fiecare 

persoană şi presupune dezvoltarea unui set de competenţe 

care sunt necesare în practicarea profesiei sau ocupaţiei. 

 

http://www.cfcecas.ro/
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SERVICII SOCIALE DE 

SUPORT 

Start – up întreprinderi de economie 

socială 

 
Acesta este program de formare a competenţelor necesare 

dezvoltării şi administrării unei afaceri 

 Prin intermediul acestui serviciu este oferit suport persoanelor 

care doresc şi au potenţial pentru dezvoltarea unei afaceri. 

Aceasta sunt sprijinite să: 

• dezvolte ideile de afaceri sociale; 

• transpună ideea de afaceri în plan de afaceri; 

• dezvolte competenţele antreprenoriale 

http://www.cfcecas.ro/


www.cfcecas.ro                                                                  2013 

19 

PROGRAM 

DE 

INTERNSHIP 

2013 

Organizarea sesiunilor de 

pregătire a competențelor 

sociale și profesionale a 

studenților în asistență 

socială, jurnalism, stiințe 

politice și marketing. 

http://www.cfcecas.ro/
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TEAM BUILDING 
- activități outdoor-  

http://www.cfcecas.ro/
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MARKETING ȘI 

COMUNICARE 

CFCECAS dispune de o echipă de 

marketing și comunicare cu obiectiv 

de promovare și multiplicare a 

rezultatelor activității. 

Platformele de de comunicare ale CFCECAS în 2013: 

 

www.cfcecas.ro 

 

http://cfcecas.wordpress.com/ 

 

www.comunicatedepresă.ro 

 

www.stiriong.ro 

 

www.presaonline.ro 

 

În 2013, activitățile CFCECAS au fost publicate și în alte publicații 

online, dintre cele mai relevante fiind: 

 

http://www.economiesociala.net 

http://www.ziare.com 

http://www.fonduri-structurale.ro 

http://www.agerpres.ro 

http://www.economiesociala-alba.ro  

http://www.cfcecas.ro/
http://www.cfcecas.ro/
http://www.cfcecas.ro/
http://cfcecas.wordpress.com/
http://cfcecas.wordpress.com/
http://www.comunicatedepres%C4%83.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://www.presaonline.ro/
http://www.economiesociala.net/
http://www.economiesociala.net/
http://www.ziare.com/
http://www.ziare.com/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.agerpres.ro/
http://www.agerpres.ro/
http://www.economiesociala-alba.ro/
http://www.economiesociala-alba.ro/
http://www.economiesociala-alba.ro/
http://www.economiesociala-alba.ro/
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“Incluziune socială și pe piața muncii prin 

întreprinderi sociale”, POSDRU/84/6.1/S/53560. 

Beneficiar: Consiliul Județean Alba 

 

 

“Îmbunătățirea accesului tinerilor aflati în 

penitenciare la programe de formare profesională și 

integrarea pe piata muncii pe parcursul și după 

executarea pedepsei”, POSDRU 15/6.2/S/8. 

Beneficiar: Admnistrația Națională a Penitenciarelor 

 

 

“Crearea și implementarea modelului integrat de 

evaluare, formare profesionala și angajare pe piața 

muncii a persoanelor cu dizabilitati din România”, 

POSDRU2007/15/6.2/S/7. Beneficiar: Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice 

Proiecte strategice 

implementate în calitate de 

partener 

http://www.cfcecas.ro/
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ARHIVA PARTENRILOR 

http://www.cfcecas.ro/
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În 2013 CFCECAS a publicat două numere ale 

revistei ASISTENȚA SOCIALĂ MODERNĂ. Cele 

două numere sunt publicate pe site-ul: 

www.cfcecas.ro  

CONDUCEREA CFCECAS: 

 

Herbert PAULISCHIN – Președinte 

 

Ana RĂDULECU –Director Executiv – Strategie și 

Dezvoltare 

 

Alina COSTIN – Director Formare și Evaluare 

 

Pentru mai multe informații legate de activitatea 

CFCECAS, vă rugăm să ne contactați pe adresa de 

email:  office@cfcecas.ro  

http://www.cfcecas.ro/
http://www.cfcecas.ro/
mailto:office@cfcecas.ro
mailto:office@cfcecas.ro
mailto:office@cfcecas.ro

