
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

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

încheiat astăzi, 14 mai 2021 
 
 Sedinţa ordinară a Consiliului Naţional s-a desfăşurat în data de 14 mai 2021, pe 
platforma Zoom1, între orele 10.00 – 12.00.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 30 de asistenţi sociali (29 reprezentanți în 
Consiliu, 1 membru observator), evidenţa nominală a participanţilor constituind anexă la 
prezentul proces-verbal.  

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 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 Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali pentru 
anul 2020; 

b)  aprobarea raportului financiar pentru anul 2020; 
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2021; 
d) altele. 
 
Ordinea de zi stabilită a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 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 realizează o 
scurtă prezentare a profesiei şi a CNASR în cei peste 15 ani de activitate şi dă citire raportului de 
activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali pentru anul 2020, menţionând că acesta 
cuprinde şi raportul de activitate pentru anul 2020 al Sucursalelor. Raportul de activitate a fost 
transmis membrilor Consiliului pe email împreună cu toate documentele aflate pe ordinea de zi. 
Membrii participanţi sunt invitaţi să ia cuvântul şi să prezinte activitatea desfăşurată.  

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 mulţumeşte 
membrilor pentru activităţile în care au fost implicaţi anul  trecut şi dă citire raportului financiar 
al CNASR pentru anul 2020 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 CNASR.  Florian Sălăjeanu, 
preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş afirmă că este foarte bine gestionat bugetul 
CNASR.  
 

                                                 
1 În baza Hotărârii nr. 293/2021 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.20 din 26.03.2021 privind organizarea şedinţei Cosiliului online. 
 
 



Raportul financiar al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
În continuare, Cristian Roşu, vicepreşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România este invitat să prezinte cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare 
acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2021 şi 
menţionează că propunerea nu conţine modificări faţă de anul precedent. Florian Sălăjeanu, 
preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş intevine pentru a afirma că acest cuantum 
al taxelor şi al cotizaţiilor ar trebui să acopere funcţionarea Colegiului. Dacă acest cuantum nu 
acoperă nevoile financiare de funcţionare a Colegiului ar trebui luată în considerare o mărire a 
acestora având în vedere şi creşterea preţurilor în general. Doru Buzducea, Preşedintele 
Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă că este de acord cu propunerea însă 
în actuala situație pandemică consideră că nu ar fi binevenită o mărire a taxelor şi cotizaţiilor, 
asistenţii sociali confruntându-se în această perioadă cu situaţii dificile. Cristian Roşu, 
vicepreşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali afirmă că mărirea cuantumului 
taxelor şi cotizaţiilor va avea influenţă tot pentru cei care achită cotizaţiile la termen şi că ar 
trebui avut în vedere depunerea unor mai mari eforturi pentru ca membrii să-şi achite cotizaţiile. 
Dacă numărul celor care achită cotizaţia de membru ar fi mai mare, bugetul Colegiului ar fi în 
regulă. Doru Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
afirmă că estimativ, cotizaţia de membru este achitată în medie de 15%-20% din numărul total 
de membri. Florian Sălăjeanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş afirmă că 
este de acord cu menţinerea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor, dar să creştem gradul de 
colectare al cotizaţilor. 
 
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 2021. Se aprobă cu 
28 de voturi şi o abţinere. 
 
La capitolul diverse preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România invită 
toți membrii Consiliului Naţional la cuvânt. 
Mihaela Motoc, preşedintele Sucursalei teritoriale Satu Mare solicită informaţii cu privire la 
iniţiativa dumneaei adresată Ministerului de Justiţie şi afirmă că doreşte să implice Sucursala 
teritorială într-o activitate umanitară de la nivel local. 
 
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
informează consiliul că există în continuare o colaborare cu UNICEF Romania, proiect în cadrul 
căruia se va realiza o platformă online de formare profesională continuă pentru asistenţii sociali. 
Platforma va conţine pe lângă competenţele transversale şi competenţele necesare pentru 
trecerea pe treaptă de competenţă profesională superioară. Platforma de formare online va fi 
activă începând cu anul 2022. 
Andreea Pontoş, preşedintele Comisiei de formare profesională continuă prezintă modulele de 
formare şi creditele profesionale aferente acestor module.  
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă 
că participarea la programele de formare de pe platformă va fi gratuită pentru asistenţii sociali. 
Lavinia Popp, preşedintele Sucursalei teritoriale Caraş Severin afirmă că era o necesitate o 
astfel de platformă, felicită acest demers şi mulţumeşte echipei CNASR de la nivel central. 
 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România solicită membrilor să-şi 
exprime punctul de vedere cu privire la introducerea obligativităţii formării profesionale 



continue. 
 
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali afirmă că platforma 
de formare va fi accesibilă atât de pe calculator cât şi de pe telefon. Anul trecut cei care au 
participat la webinariile organizate de Colegiu – peste 1000 de participanţi – au transmis că 
aceste formări au fost foarte interesante şi sunt foarte bine veninte, iar ca rezultat, au fost colegi 
care şi-au achitat din cotizaţiile restante. 
 
Claudia Torje, preşedintele Sucursalei teritoriale Bihor consideră că este o nevoie această 
formare pentru că răspunde solicitărilor colegilor. Cu siguranţă vor fi păreri pro şi contra însă 
aceste formări vor profesionaliza Colegiul. Mulţumeşte colegilor de la nivel central pentru 
sprijinul oferit anul trecut şi menţionează că sunt mulţi colegi din teritoriu care anul trecut şi-au 
achitat din restanţe. De asemenea, afirmă că pentru acreditarea serviciilor sociale, colegii din 
AJPIS-uri vor ajuta prin solicitarea avizului de exercitare a profesiei şi astfel numărul asistenţilor 
sociali înscrişi în CNASR va creşte. 
 
Cleopatra Heroi, membru observator din Sucursala teritorială Prahova felicită de asemenea 
demersul privind realizarea platformei pentru formarea profesională continuă a asistenţilor 
sociali şi mulţumeşte colegilor de la nivel central pentru sprijinul oferit. Majoritatea asistenţilor 
sociali sunt conştienţi de această necesitate de formare. 
 
Andreea Pontoş, preşedintele Comisiei de formare profesională continuă afirmă că anul acesta 
vor fi reviuzuite Normele privind formarea profesională continuă a asistenţilor sociali iar 
provocarea va fi în motivarea asistentului social principal să urmeze programe de formare 
profesională continuă. În acest sens solicită sprijinul membrilor Consiliului Naţional de a veni cu 
puncte de vedere. 
 
Arpad Mathe, preşedintele Sucursalei teritoriale Cluj afirmă că formarea profesională continuă 
este o nevoie şi consideră că platforma va fi foarte bine primită de asistenţii sociali debutanţi, 
însă pentru treptele de competenţă profesională superioare probabil va apărea întrebarea legată 
de consecinţele neparticipării membrilor la programele de formare profesională. 
 
Alina Gârleanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Vrancea solicită clarificare cu privire la 
numărul de utilizatori care pot accesa această platformă, dacă este sau nu limitat. Doru 
Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România răspunde că 
platforma va permite accesul unui număr nelimitat de utilizatori. 
 
Florin Lazăr, preşedintele Comisiei de cercetare în asistenţă socială afirmă că din cercetările 
rezultate a reieşit necesitatea asistenţilor sociali de a urma programe de formare profesională 
continuă. Este foarte bine că avem această posibilitate prin proiectul Unicef, felicită colegii 
implicaţi în realizarea platformei pentru că nu este un demers facil. Menţionează că trebuie avut 
în vedere pe termen lung actualizarea acesteia şi de văzut cum se va face evaluarea pentru că 
această activitate este consumatoare de timp. Este un demers care va fi foarte bine primit de 
asistenţii sociali, însă trebuie să avem în perspectivă care sunt costurile necesare de a susţine pe 
viitor o astfel de platformă. 
 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă că platforma este 
gândită asttfel încât să fie pe termen mai lung, nu doar o iniţiativă pe proiectul cu Unicef. 
 



Alina Gârleanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Vrancea solicită care este temeiul legal al 
obligativităţii formării profesionale continue şi că ar trebui realizate nişte informări către 
asistenţii sociali. 
 
Doru Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă că 
aceasta este şi rugămintea Colegiului de a informa colegii din teritoriu despre aceste aspecte iar 
obligativitatea vine prin Codul privind practica asistentului sociali ce a fost publicat în Monitorul 
oficial în anul 2019, ca urmare a hotărârii Consiliului Naţional al Colegiului. 
 
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali afirmă că anul 
trecut s-a realizat diseminarea Codului privind practica asistentului social, există şi varianta audio 
a acestuia pe facebook şi pe site-ul Colegiului şi de asemenea materialul poate fi vizualizat pe 
site-ul Colegiului. În acest moment Colegiul în parteneriat cu ANDPDCA – Autoritatea Naţională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii realizează webinarii cu managerii de 
caz din DGASPC-uri în vederea diseminării Codului privind practica asistentului social, activitate 
ce se desfăşoară din anul 2020. Marea majoritate a asistenţilor sociali vor fi informaţi referitor la 
Cod. Rugămintea conducerii centrale este ca preşedinţii sucursalelor teritoriale să disemineze 
Codul privind practica asistentului social, publicat în Monitorul Oficial ca urmare a aprobării 
acestuia de către Consiliului Naţional al Colegiului. 
 
Doru Buzducea, Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România dă cuvântul 
tuturor membrilor participanţi. Au luat cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere cu privire 
la platforma privind formarea profesională continuă şi a prezenta activitatea desfăşurată: Nelida 
Ghiţulescu, preşedintele Sucursalei teritoriale Argeş, Lucian Bodor, preşedintele Sucursalei 
teritoriale Bacău, Nicoleta Mereţ, preşedintele Sucursalei teritoriale Braşov, Smaranda Witec, 
preşedintele Sucursalei teritoriale Bucureşti, Marinela Grigore, preşedintele Sucursalei 
teritoriale Constanţa, Violeta Constantin preşedintele Sucursalei teritoriale Dâmboviţa, Lavinia 
Bucur, preşedintele Sucursalei teritoriale Dolj, Mariana Lixandru, preşedintele Sucursalei 
teritoriale Giurgiu, Marius Roman, preşedintele Sucursalei teritoriale Mehedinţi, Mirela 
Negruş, preşedintele Sucursalei teritoriale Neamţ, Polixenia Condrea, preşedintele Sucursalei 
teritoriale Vaslui, Ioan Durnescu, vicepreşedinte Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România, Oana Clocotici, preşedintele Comisiei de avizare şi atestare profesională, Ştefania 
Savin, preşedintele Comisiei de imagine şi comunicare, Florin Lazăr, preşedintele Comisiei de 
formare profesională continuă, Romelia Blejan, peşedintele Comisiei de deontologie 
profesională. 
 
Daniel Hliban, preşedintele Sucursalei teritoriale Botoşani prezintă activitatea Sucursalei şi 
solicită următoarele informaţii:  
1. Dacă este în regulă că a încheiat în numele Sucursalei teritoriale pe care o reprezintă 
parteneriate cu Consiliul Judeţean Botoşani şi Primăria Botoşani alături de comunitatea ONG-
urilor care oferă servicii sociale persoanelor cu dizabilităţi din judeţ.  
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România felicită activitatea Sucursalei 
teritoriale Botoşani. Afirmă că sucursalele au fost mereu încurajate să se implice la nivel local, să 
facă cunoscută profesia, însă rugamintea conducerii centrale este ca astfel de demersuri să fie 
anunţate la nivel central prin transmiterea pentru consultare a documentului care urmeză să fie 
semnat. 
2. Dacă Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială se va desfăşura anul acesta. 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România afirmă că în momentul în 
care sălile de spectacol vor fi deschise aşteptăm o reprogramre din partea Ateneului Român. 



3. Mesaj adresat vicepreşedintelui Cristian Roşu legat de invitaţia promisă anul trecut în şedinţa 
Consiliului de a fi solicitat să însoțească conducerea centrală la întâlniri cu autoritățile centrale. 
 
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali afirmă că am 
aprecia foarte mult dacă solicitările trimise de la nivel central, solicitări venite de la autorităţile 
guvernamentale, ar primi un feedback din partea Sucursalelor, având în vedere experienţa 
membrilor, care este recunoscută de Colegiu. 
 
Cristian Roşu, vicepreşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România intervine 
pentru a mulţumi membrilor pentru cele adresate şi informează că Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale intenţionează să modifice Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. În luna iunie 
va apărea şi oficial un text de propunere de modificare legislativă în acest sens şi roagă membrii 
să intervină şi să trimită feedback cu privire la modificare. Ca urmare a discuţiilor purtate cu 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Colegiul a propus şi a fost acceptat ca din lege să dispară 
sintagma „persoane cu atribuţii în asistenţă socială” şi totodată vor fi trecuţi asistenţii sociali ca 
furnizori de servicii de asistenţă socială din momentul înregistrării formei independente de 
exercitare a profesiei în RNASR. 
Prezintă demersurile realizate de Colegiu la iniţiativa asistenţilor sociali, pe probleme punctuale 
ce îi afectau în mod particular şi afirmă că acesta este sensul invitaţiei transmise în şedinţa 
Consiliului de anul trecut. În momentul în care sunt subiecte de interes şi sunt demersuri de 
făcut, membrii să vină cu propuneri, să se implice alături de echipa de la nivel central în 
demersurile publice.  
Ca urmare a iniţiativelor asistenţilor sociali, Colegiul a reluat discuţiile cu reprezentanţii 
Autorităţii Naţionale a Funcţionarilor Publice şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru 
introducerea funcţiei publice de asistent social, pentru a soluţiona situaţia statutului asistentului 
social de cel al funcţionarului public. 
 
Cleopatra Heroi, membru observator din Sucursala teritorială Prahova relateză că prin 
demersurile realizate în cadrul activităţii pe care o desfăsoară, centrele pentru migranţi vor fi 
recunoscute ca furnizori de servicii sociale şi vor scoate la concurs posturi de asistent social. 
 
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 potrivit manuscrisului redactat astăzi, 14 mai 2021 de 
către Aida Boldeanu, având 5 (cinci) pagini tehnoredactate. 


