
Motto: 

Asistența socială rămâne o valoare interumană fundamentală, ea este în același timp o aspiraţie,  

o realitate şi o biruinţă asupra individualismului şi asupra propriului egoism. 

(prof. Dr. Pădurean Teodor Mihail) 

 

1. Cât de mult vă onorează această nominalizare? 

Orice nominalizare la o gală a excelenței în asistență socială onorează considerabil orice candidat, 

prin urmare  această nominalizare îmi aduce și mie o bucurie maximală. Supriza și onoarea au fost majore în 

momentul în care am primit această propunere. Am fost luat prin surprindere într-un mod foarte plăcut, iar 

decizia și comunicarea răspunsului au venit după o analiză temeică a acestei perioade de peste 20 de ani de 

activitate continuă în domeniul asistenței  sociale.  

 

2. Ce vă recomandă pentru câștigarea titlului? 

Cred că pe fiecare candicat îl recomandă în special profunzimea și fundamentul activității de 

zeci de ani în acest domeniu. La nivel personal, atunci când vine vorba de asistență socială își manifestă 

prezența, permanent în mintea mea, următoarele cuvinte cheie: solidaritate, societate prietenoasă, norme și 

valori sociale, acţiune socială, comportament (pro)social, șamd. Mă gândesc apoi la factorii de determinare şi 

condiţionare - atât la nivel social, bio-psiho-socio-comportamental cât şi la nivelul individului - începând cu 

tot universul fenomenelor şi proceselor psihice obiectivate ulterior, exteriorizate în atitudini, în 

comportament, în acţiune şi în împlinire a interrelaţiilor de ajutor. 

 

 

3. Ce v-a determinat să alegeți o carieră în asistența socială ? 

Studiile de licență în domeniul asistenței sociale au început pentru mine acum 22 de ani. Activitatea 

practică în acest domeniu a început doi ani mai târziu. La acel moment, determinarea a provenit din noutatea 

acestui domeniu, din frumusețea lui, din entuziasmul pozitiv și din iubirea față de aproapele, care se 

regăsește în învățătura creștin-ortodoxă. Pe parcurs, am mai adăugat alte valori umane fundamentale 

precum responsabilitatea comună, rezultatele obținute, nevoia socială și demnitatea umană.  

 



4. Care este cea mai mare satisfacție din cariera dumneavoastră ? 

Cea mai mare satisfacție întâlnită în cariera mea a fost soluționarea nevoilor  beneficiarilor care au 
apelat la serviciile sociale în care am activat sau în care activez, iar din această soluționare au rezultat bucuria 
și zâmbetul  beneficiarilor, sentimente care au avut ca finalitate, pentru mine, reunirea  într-un impuls 
motivațional și mai mare.  

 

 

5. Ce greutăți ați întâmpinat de-a lungul anilor ? 

Greutățile pe care le-am întâlnit în această carieră au provenit de cele mai multe ori din  două surse :  

-   lipsa resurselor materiale sau umane de a iniția, de a continua sau de a finaliza la un anumit  nivel dorit 

sau necesar  anumite proiecte sociale majore, 

- lipsa unei strategii naționale care să se refere la  „educaţia multilaterală” în sensul precis domeniului 

- de a învăţa să ştii, de a învăţa să faci, de a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi în coeziune, cooperare, 

solidaritate, de a învăţa să fii – ceea ce a constituit orientarea acțiunilor mele sociale folosind în acest 

sens accente frecvente, privind posibilităţile de prevenire şi combatere a momentelor sociale dificile, de 

contracarare a efectelor negative rezultate din lipsa de intervenție socială şi îndeosebi în viaţa curentă, 

dar şi în urma evenimentelor nefavorabile. 

 

 

6. Spuneți-mi câteva repere importante în ceea ce privește cariera dvs.  Când ați început, 

evenimente importante, realizări… 

          Peste 20 de ani de muncă în domeniul  asistestenței sociale au însemnat pentru mine: 
- parcurgerea studiilor teoretice specifice domeniului  de la nivel de licență, la nivel de doctorat, 
- parcurgerea unei linii profesionale ascendente în acest domeniu, de la asistent social, la director 

executiv, 
- implicarea în activitatea a 5 instituții de asistență socială: Fundația UCOS, Asociația Filantropică Olivia, 

Heart for Romania, Hilfe fur Hermannstadt, Soroptimist International Club Marburg, 
- participarea  permanentă în calitate de profesor titular la acțiuni educaționale și socio-educaționale în 

cadrul unei uniăți de învățământ : Colegiul Tehnic  Independența  Sibiu, unde sunt profesor titular, 
- participarea la acțiunile permanente a unui număr de 35 de proiecte sociale și socio-educaționale 

majore, 
- participarea la peste 30 de cursuri de formare destinate asistenței sociale și domeniilor conexe (educație, 

economie), 
- punerea în practică a activităților proiectelor în care am activat, în fiecare an, pentru cel puțin un număr 

de 2.500 de beneficiari în cadrul proiectelor în care activez, ceea ce poate însemna peste 50.000 de 
beneficiari în toată cariera, 

- publicarea a peste 30 studii, lucrări, articole de specialitate, 
- inițierea a 5 proiecte sociale noi pentru comunitatea sibiană. 
Activitatea mea profesională de peste 20 de ani se leagă permanent și continuu de următoarele profesii și 
calități: asistent social, membru fondar al unui ong, membru în consiliul director a 2 ong-uri, coordonator 
proiecte sociale/educaționale/artistice, reprezentant în România a 2 ong-uri străine,  profesor titular, 
profesor asociat în învățământul superior, membru în consiliul de administrație al Colegiului Tehnic 



Independența,  membru în Corpul național de experți  manageri  în educație, profesor metodist, absolvent 
program de master, deținător al titlului științific de doctor. 


