
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România, încheiat astăzi, 21 iunie 2019 
 
 Sedinţa extraordinară a Congresului Naţional a avut loc în Bucuresti, la Hotel Rin Central, între 
orele 13.30 – 16.30.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 38 de asistenţi sociali (31 reprezentanți în Congres, 7 
membri observatori), 6 împuterniciri, evidenţa nominală a participanţilor constituind anexă la prezentul 
proces-verbal.  

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea constată întrunirea 
cvorumului şi dă citire convocatorului Şedinţei Cogresului Naţional. Se supune la vot aprobarea ordinii de 
zi, după cum urmează:  

a)  aprobarea unor acte cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de asistent social; 
b) altele. 
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România menţionează că materialele 
supuse aprobării în şedinta Congresului Naţional au fost transmise membrilor pe email pentru consultare:   
a) Ghid privind buna practica a asistentului social;  
b) Treptele de competenţă profesională ale asistentului social; 
c) Formarea profesională a asistenţilor sociali; 
d) Propuneri modificări Regulament de Organizare şi Funcţionare al CNASR. 
 
Este prezentat primul punct din materialul Propuneri privind modificarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al CNASR. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Este prezentat al doilea punct din materialul Propuneri privind modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al CNASR. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Este prezentat al treilea punct din materialul Propuneri privind modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al CNASR. Alina Gârleanu, membru observator Sucursala Vrancea în cadrul 
şedinţei Congresului Naţional, propune ca Regulamentul de funcționare al sucursalei să fie aprobat prin 
hotârarea Consiliului Naţional şi de asemenea, propune să se facă referire la acele prevederi din 
regulament pentru care nerespectarea lor poate atrage revocarea comitetului sucursalei. 
Se propune modificarea punctului 3 după cum urmează: 
3. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), după cum urmează: 
a) Sucursalele Colegiului prin Comitetul sucursalei au obligația de a respecta prevederile Regulamentului 
de funcționare al sucursalei; 
b)  Regulamentul de funcționare al sucursalei este aprobat prin hotârarea Consiliului Naţional; 
c) În caz de nerespectare a prevederilor Regulamentului de funcționare al sucursalei, Biroul Executiv 
poate propune Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenților Sociali revocarea comitetului 
sucursalei și desfășurarea unor noi alegeri.  
Propunerea de modificare a punctului 3 se aprobă cu unanimitate de voturi.  
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România dă cuvântul Secretarului Executiv al 
CNASR, Diana Cristea pentru a prezenta restul materialelor aflate pe ordinea de zi pentru aprobare. 
Materialele: Ghidul privind buna practica a asistentului social, Treptele de competenţă profesională ale 
asistentului social şi Formarea profesională a asistenţilor sociali au fost elaborate de CNASR în cadrul 
proiectului Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România, finanţat UNICEF. Sunt prezentate 
obiectivele proiectului şi ce anume s-a realizat în cadrul acestui proiect. 
Este prezentat Ghidul privind buna practica a asistentului social. Anca Stănescu, membru în Congresul 
Naţional ca reprezentant al Sucursalei Bucureşti, ridică problema dosarului profesional care apare 
menţionat în ghid şi care în legislaţia specifică nu apare. Se răspunde că dosarul profesional este dosarul 



beneficiarului la care are acces doar asistentul social. Gabriela Giuvlete, membru în Congresul Naţional 
ca reprezentant al Sucursalei Braşov afirmă că ghidul nu conţine instrumente unice pentru activitatea 
asistentului social. Se răspunde că ghidul nu vine cu instrumente standardizate, acestea pot fi definite în 
funcţie de instituţiile în care asistenţii sociali îşi desfăşoară activitatea. 
Până la data de 1 iulie 2019 membrii Congresului Naţional mai pot trimite ultimile observaţii cu privire la 
conţinutul Ghidului privind buna practica a asistentului social. 
Ghidul privind buna practica a asistentului social este supus la vot. Se aprobă cu 36 de voturi pentru și o 
abținere. 
Este prezentat materialul Treptele de competenţă profesională ale asistentului social. Lavinia Bucur, 
membru în Congresul Naţional ca reprezentant al Sucursalei Dolj propune corelarea treptelor de 
competenţă profesională cu competenţele prevăzute în Registrul Naţional al Calificarilor din Învaţământul 
Superior (RNCIS). Viorica Bobic, membru în Congresul Naţional ca reprezentant al Sucursalei Sibiu 
menţionează că apar termene ca „terapii de grup” sau „grupuri de psiho-educaţie” care nu sunt de 
competenţa asistentului social. 
Până la data de 1 iulie 2019 membrii Congresului Naţional mai pot trimite ultimile observaţii cu privire la 
conţinutul materialului privind Treptele de competenţă profesională ale asistentului social.  
Materialul privind Treptele de competenţă profesională ale asistentului social este supus la vot. Se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
Este prezentat materialul Formarea profesională a asistenţilor sociali. Se propune ca asistentul social ca 
lector la un curs de formare să primeasca un număr mai mare de credite profesionale, în prezent fiind 
creditat cu 0,5 credite. Se propune şi se doreşte ca formarea profesională continuă să se facă şi prin 
cursuri online.  
Până la data de 1 iulie 2019 membrii Congresului Naţional mai pot trimite ultimile observaţii cu privire la 
conţinutul materialului Formarea profesională a asistenților sociali. 
Materialul Formarea profesională a asistenţilor sociali este supus la vot. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
Cristian Roşu, vicepreşedinte CNASR, membru în Congresul Naţional reprezentant al Sucursalei 
Bucureşti, afirmă că cele 3 materiale dezbătute, Ghidul privind buna practică a asistentului social, 
Treptele de competenţă profesională ale asistentului social şi Formarea profesională a asistenţilor sociali 
vor fi publicate în Monitorul Oficial al României ca un singur material. 
La capitolul diverse membrii Congresului Naţional au venit cu propunerea introducerii legitimaţiei de 
asistent social. Cristian Roşu, membru în Congresul Naţional ca reprezentant al Sucursalei Bucureşti 
afirmă că este o propunere bună şi poate pentru început ar fi de introdus această legitimaţie pentru 
asistenţii sociali principali. 
Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România mulțumește membrilor pentru 
prezență și declară ședința Congresul Național al Colegiului Naţional al Asistenților Sociali închisă. 
Documentele supuse dezbaterii în cadrul sedinţei ordinare a Congresului Naţional al Colegiului Naţional 
al Asistenţilor Sociali precum şi evidenţa nominală a membrilor prezenţi, cu semnăturile participanţilor 
cu drept de vot sunt anexe la prezentul proces verbal de şedinţă.  
 
Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 21 iunie 2019, potrivit manuscrisului redactat de către d-ra 
Aida Boldeanu, având 2(două) pagini tehnoredactate. 
 

 


