COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

Minută
Şedinţa 24 iunie 2014
Biroului Executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali
Hotărăşte:

Data : 24 iunie 2014
Locaţie: Bucureşti, Str. Biserica Amzei, nr.29
Şedinta a fost condusă de Doru Buzducea, Preşedinte
S-a constatat existenţa cvorumului – 5 membrii prezenţi
1. Se aprobă ordinea de zi a şedintei, după cum urmează:
a) aprobarea propunerilor Comisiei de Avizare şi Atestare Profesională;
b) aprobare propuneri Comisia de Formare Profesională Continuă;
c) analizare propuneri Comisia de Deontologie Profesională;
d) analizare cereri privind suspendarea avizului de exercitare a profesiei de
asistent social şi scutirea de la plata cotizaţiei;
e) completare Norme privind formarea profesională continuă;
f) analizare contestații;
g) altele.
2. Se aprobă minuta ședinței Biroului Executiv din 23 mai 2014.
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Comisiei de Avizare şi Atestare
Profesională.
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Comisiei de Formare Profesională
Continua.
5. Se ia la cunostinta propunerea Comisiei de Deontologie Profesională privind
demararea procedurii de conciliere intre asistentii sociali Chirciu Ioana Mihaela si
Iancu Sorin, din judetul Arges.
6. Se aprobă cererile de suspendare a avizului de exercitare a profesiei de asistent
social/atestatului de libera practica si scutirea de la plata cotizatiei.
7. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Executiv nr. 19 din 30
martie 2013 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională continuă a
asistenților sociali, completată prin Hotărârea Biroului Executiv nr. 36 din 23 mai
2014, în ceea ce privește activitățile de formare profesională continuă derulate
prin intermediul sucursalelor teritoriale.
8. Ca urmare a contestației înregistrate cu nr. 1480/13.06.2014, se suspendă
Hotărârea Biroului Executiv nr. 34 din 23 mai 2014, privind sancționarea doamnei
Seprodi Liliana-Dorina, până la data organizării următoarei ședințe a Consiliului Național
al Colegiului Național al Asistenților Sociali.

9. În ceea ce privește contestația nr. 1431/06.06.2014, Broul executiv a apreciat ca
nefiind întemeiată și menține aplicarea Hotârârii Biroului Executiv nr. 37 din 23

mai 2014, până la data achitării integrale a cotizațiilor restante de către doamna
Răduț Gina.
10. Se aprobă organizarea următoarei şedinţe a Biroului Executiv în data de 22 iulie
2014, orele 10.00

Doru BUZDUCEA
Președinte

