
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 

încheiat astăzi, 31 iulie 2020 
 
 Sedinţa ordinară a Consiliului Naţional s-a desfăşurat în data de 31 iulie 2020, pe 
platforma Zoom1, între orele 10.00 – 12.00.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 33 de asistenţi sociali (29 reprezentanți în 
Consiliu, 1 membru observator, 3 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 Consiliului Naţional. Se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, după cum urmează:  

a)  aprobarea raportului de activitate al Biroului Executiv pentru anul 2019; 
b)  aprobarea raportului financiar pentru anul 2019; 
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2020; 
d) altele. 
 
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 Doru Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
prezintă modalitatea de lucru:  
-  Persoanele care vor dori sa ia cuvantul vor solicita cuvântul pe chat sau vor folosi butonul 
ZOOM “ridică mâna”; 
- Modalitatea de votare: solicitarea de votare verbala va fi adresată şi pe chat iar membrii 
participanţi cu drept de vot vor scrie raspunsul pe chat. 
  
Doru Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România prezintă 
raportul de activitate al Biroului Executiv pentru anul 2019 şi demersurile realizate împotriva 
iniţiativei de modificare a Legii 466/2004 privind statutul asistentului social. Membrii participanţi 
sunt invitaţi să ia cuvântul şi să prezinte activitatea desfăşurată.  
Au luat cuvantul Smaranda Witec, Preşedintele Sucursalei teritoriale Bucureşti, Florian Sălajeanu, 
Preşedintele Sucursalei teritoriale Maramureş-Sălaj, Nicoleta Mereţ, Preşedintele Sucursalei 
teritoriale Braşov, Felicia Andrioni, Preşedintele Sucursalei teritoriale Hunedoara, Mihaela 
Motoc, Preşedintele Sucursalei teritoriale Satu Mare, Lavinia Popp, Preşedintele Sucursalei 
teritoriale Caraş Severin. 

Raportul de activitate al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România dă 
citire raportului financiar al CNASR pentru anul 2019 realizat de S.C. SERANO CONSULT S.R.L., 
societate autorizată  de C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr. 6407/2009 care ține evidența contabilă a 

                                                 
1 În baza Hotărârii nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a Hotărârii Biroului 
Executiv al CNASR nr.23 din 26.06.2020 privind organizarea şedinţei Cosiliului online. 
 



CNASR.  Alina Gârleanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Vrancea solicită informaţii legate de 
diferenţa între venituri şi cheltuieli. Diana Cristea, Secretar executiv CNASR afirmă că bilanţul 
organizaţiilor neguvernamentale poate să fie în excedent sau deficit , lucrul acesta depinzând de 
modul în care se încheie anul financiar din punct de vedere al cheltuielilor şi al veniturilor.  
Raportul financiar al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu 31 de voturi pentru şi o 
abţinere. 
 
În continuare, Doru Buzducea preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România prezintă cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2020 şi menţionează că 
nu sunt modificări faţă de anul precedent. Taxa de eliberare a adeverinţei este singura taxă ce 
apare în plus faţă de anul trecut. Lucian Bodor, preşedintele Sucursalei teritoriale Bacău solicită 
dacă şi cei care nu au profesat în domeniu vor avea obligativitatea achitării taxei de eliberare 
adeverinţă. Cristian Roşu, vicepreşedintele CNASR afirmă că absolvenţii anului în curs beneficiază 
de înregistrare gratuită, nu achită taxa de eliberare adeverinţă în cazul in care solicită eliberarea 
documentului. Taxa va fi percepută pentru orice alt act solicitat, în afara taxelor specificate în 
Hătărârea privind cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2020. 
 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România supune la vot documentul 
Normele privind cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2020. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
La capitolul diverse preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, dă 
cuvântul Preşedintelui Sucursalei teritoriale Maramureş Sălaj, Florian Sălăjeanu care solicită 
sprijinul pentru promovarea proiectului “Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul 
epidemiei COVID-19” implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea 
încurajării asistenţilor sociali să aplice pentru proiect. 
 
Daniel Hliban, preşedintele Sucursalei teriotiale Botoşani solicită cuvântul pentru următoarele 
solicitări: 
1. A afirma că sunt colegi, proaspeţi absolvenţi care nu reuşesc să ia legătura cu secretariatul 
CNASR.  
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
intervine pentru a face menţiunea că dacă sunt asistenţii sociali veniţi la sediul CNASR, la 
secretariat nu se mai poate răspunde la telefon, de aceea rugămintea este ca aceştia să scrie pe 
email pentru că se răspunde în timp util.  
2. A afirma că pe site-ul CNASR, la secţiunea Sucursala teritorială Botoşani nu sunt afişate 
informaţiile de presă comunicate de Sucursală.  
Cristian Roşu, vicepreşedintele CNASR afirmă că în săptămâna următoare va fi contactat de 
Diana Cristea, Secretar executiv pentru a clarifica aceste aspecte.  
3. A afirma că ar fi în regulă dacă preşedinţii sucursalelor teritoriale s-ar implica în activităţile de 
la nivel central. Cristian Roşu, vicepreşedintele CNASR afirmă că se bucură de o astfel de iniţiativă 
şi că dumnealui îl va contacta pentru a lua parte la întâlnirile la care CNASR este invitat să 
participe însă s-ar bucura foarte mult dacă membrii ar transmite puncte de vedere la solicitările 
pe care le primesc de la nivel central. 
 
Florian Sălăjeanu, Preşedintele Sucursalei teritoriale Maramureş Sălaj ia cuvântul menţionând că 



ar trebui luată o poziţie la nivel IFSW – Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali cu privire la 
iniţiativa asistentului social Ana Rădulescu de modificare a Legii 466/2004 privind statutul 
asistentului social. Doru Buzducea, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România este de acord cu acest lucru. Menţionează că de la nivel central s-a trimis o scrisoare 
către IFSW în care a fost relatat demersul de modificare a Legii 466/2004 privind statutul 
asistentului social însă propune ca fiecare sucursală să trimită o astfel de scrisoare pentru 
credibilitate.  
 
Doru Buzducea, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă că 
este necesară o persoană competentă pe comunicare care să fie purtătorul de cuvânt al CNASR 
însă costurile de salarizare pentru o astfel de persoană sunt destul de mari. Florian Sălăjeanu, 
Preşedintele Sucursalei teritoriale Maramureş Sălaj afirmă că va susţine salariul persoanei care 
se va ocupa de partea de comunicare a CNASR cu 25%. 
 
Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România mulțumește membrilor 
pentru prezență și declară ședința Consiliului Național al Colegiului Naţional al Asistenților 
Sociali închisă. 
Documentele supuse dezbaterii în cadrul sedinţei ordinare a Consiliului Naţional al Colegiului 
Naţional al Asistenţilor Sociali, evidenţa nominală a membrilor prezenţi, precum si print screen 
după platforma ZOOM si inscrisurile de pe chat-ul platformei ZOOM sunt anexe la prezentul 
proces verbal de şedinţă. 
 
Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 31 iulie 2020, potrivit manuscrisului redactat de 
către Aida Boldeanu, având 3(trei) pagini tehnoredactate. 


