
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor 

Sociali din România, încheiat astăzi, 28 februarie 2022 

 

 Sedinţa extraordinară a Congresului Naţional s-a desfăşurat în data de 28 februarie 

2022, pe platforma Zoom
1
, între orele 10.00 - 10.40.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 31 de asistenţi sociali, membri reprezentanţi în 

Congresul Naţional, 1 împuternicire și cei 3 asistenţi sociali propuşi pentru Comisia 

electorală centrală permanentă, 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, după cum 

urmează:  

a)  alegerea membrilor Comisiei electorale centrale permanente in conformitate cu art. 44, 

alin. (1) din Hotărârea nr. 2/2011 privind aprobarea Regulamentului Electoral al Colegiului 

Naţional al Asistenţilor Sociali; 

b) altele. 

 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali prezintă asistenţii sociali propuşi 

pentru a fi membri ai Comisiei electorale centrale permanente: 

- Marius-Sergiu Dohotaru-Pletoianu – asistent social principal Vaslui 

- Roxana Andreea Marin – asistent social principal Bucureşti 

- Gheorghe Pleşa – asistent social principal Bucureşti 

Componenţa Comisiei electorale centrale permanente este supusă la vot. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

În temeiul art. 44 alin. 3) din Hotărârea nr.2/2011privind aprobarea Regulamentului 

electoral al Colegiului Naţional al Asistentilor Sociali, preşedintele Colegiului Naţional al 

Asistenţilor Sociali propune ca Biroul Executiv să-i fie delegat de către Congres dreptul pentru 

desemnarea membrilor Comisiei electorale centrale permanente în cazul în care în următorii 5 ani, 

unul din membri va fi în imposibilitate să își exercite funcţia pentru care a fost ales sau îşi va da 

demisia. 

Propunerea este supusa la vot. Se aprobă cu 31 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali anunţă că în următoarea perioadă o 

să fie indisponibil iar în temeiul art. 55 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNASR, 

îi deleagă domnului Cristian Roşu, Vicepreşedintele CNASR, atribuțiile ce-i revin președintelui, 

acesta devenind de facto președintele CNASR pentru următoarele luni, având în mod special 

sarcina de a organiza în luna mai 2022 atât Consiliul Naţional cât şi Congresul Naţional în vederea 

desfăşurării alegerilor de la nivel central. 

 

La capitolul diverse, preşedintele CNASR afirmă că este la curent cu îngrijorările colegilor 

asistenţi sociali, de ce se întâmplă la graniţa ţării în aceste zile. În această privinţă informează că 

există şi o preocupare a CNASR alături de partenerii de la Unicef România şi o roagă pe Diana 

Cristea, Secretar executiv CNASR să intervină cu mai multe detalii. 
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 În baza Hotărârii nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 
ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 şi a Hotărârii Biroului Executiv al CNASR nr. 3 din 28.02.2022 privind organizarea 
şedinţei Cogresului online. 
 
 



Diana Cristea, Secretar executiv CNASR afirmă că este în comunicare şi colaborare 

permenentă cu Unicef România în vederea realizării unui proiect prin care asistenţii sociali să 

ofere servicii copiilor şi mamelor care vin din Ucraina. Deja au fost discuţii cu colegii din 

Maramureş, Botoşani, Suceava şi Iaşi. Dacă vor mai fi solicitări de la Unicef iar proiectul se va 

concretiza, colegii din teritoriu vor fi contactaţi. 

 

Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România mulțumește membrilor 

pentru prezență și declară ședința Congresul Național al Colegiului Naţional al Asistenților 

Sociali închisă. 

Evidenţa nominală a membrilor prezenţi cu drept de vot reprezintă anexă la prezentul 

proces verbal de şedinţă.  

 

Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 28 februarie 2022, potrivit manuscrisului redactat 

de către d-ra Aida Boldeanu, având 2(două) pagini tehnoredactate. 

 
 


