COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PROCES-VERBAL
al şedinţei Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România,
încheiat astăzi, 15 martie 2016
Sedinţa Consiliului Naţional a avut loc in Bucuresti, la Hotel Ibis Gara de Nord, sala
George Enescu, între orele 10.00 – 12.00.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 47 de asistenţi sociali (39 reprezentanti in
Consiliu, 2 imputerniciți ai reprezentanților în Consiliu și 5 observatori), evidenţa nominală a
participanţilor constituind anexă la prezentul proces-verbal.
După realizarea prezenţei, preşedintele şi membrii Biroului executiv au constatat
existenţa cvorumului, necesar pentru desfăşurarea lucrărilor şi adoptarea hotărârilor.
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea 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 2015;
b) aprobarea raportului financiar pentru anul 2015;
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2016;
d) aprobarea unor masuri privind componenta comisiilor operative din subordinea
Biroului Executiv;
e) altele.
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru
Buzducea dă citire Raportului de activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din
România pentru anul 2015. Informațiile sunt prezentate în conformitate cu materialele supuse
aprobării și comunicate reprezentaților în Consiliu, care se constituie ca anexă la prezentul
proces verbal.
După prezentarea succintă a activităților, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor
Sociali, Doru Buzducea dă cuvântul președinților/reprezentanților comisiilor din subordinea
Biroului Executiv.
Doamna Cerasela Predescu – președintele Comisiei de avizare și atestare profesională a
CNASR - a luat cuvântul și a prezentat pe scurt care a fost activitatea Comisiei de avizare și
atestare profesionala a CNASR pe parcursul anului 2015. A precizat că numărul de solicitări
pentru înregistrarea în RNASR a fost în creștere și activitatea comisiei a fost una intensă.
Domnul Ioan Durnescu, președintele Comisiei de strategie și dezvoltare profesională
pentru a prezentat activitatea comisiei, precizând faptul că CNASR a fost reprezentat în cadrul
mai multor întâlniri organizate la nivel internațional.
Doamna Marinela Grigore, președintele Comisiei de deontologie profesională a
menționat pe scurt care a fost activitatea comisiei în anul 2015.
Domnul Florin Lazăr, membru al Comisiei de cercetare în asistență socială, a enumerat
studiile realizate de comisie în anul 2015 și a prezentat planul pentru anul 2016.
Doamna Diana Cristea, președintele Comisiei de imagine, comunicare și mass-media a
CNASR a evidențiat activitatea de promovarea a profesiei și de dezvoltarea a imaginii Colegiului
în anul 2015. De asemenea, a menționat că este nevoie de implicarea tuturor în promovarea
profesiei de asistent social.
Se supune la vot aprobarea raportului de activitate pentru anul 2015. Se aprobă cu 40 de

voturi pentru și 1 abținere.

În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru
Buzducea dă cuvântul doamnei Cristina Stoica, expert contabil pentru a prezenta raportul
financiar pentru anul 2015. Doamna Cristina Stoica prezintă situația veniturilor și a cheltuielilor
realizate în anul 2015 și menționează că C.N.A.S.R. are toate registrele contabile conform legii
contabilitatii completate la zi. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform normelor
prevazute de legislatie privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de
pasiv. Evidenta contabila a fost tinuta de SC SERANO CONSULT SRL, societate autorizata de
C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr. 6407/2009.
Se supune la vot aprobarea raportului financiar pentru anul 2015. Se aprobă cu 40 de voturi
pentru și 1 abținere.
În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru
Buzducea prezintă cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2016, propunerea find
ca nivelul acestora să se păstreze la nivelul ultimilor ani ( 2012, 2013,2014,2015).
Se supune la vot aprobarea raportului financiar pentru anul 2015. Se aprobă cu 40 de
voturi pentru și 1 abținere.
Pentru punctul d) aprobarea unor masuri privind componenta comisiilor operative din
subordinea Biroului Executiv, Doru Buzducea prezintă faptul că sunt comisii care funcționeză cu
deficit de membrii, în urma demisiei unora dintre aceștia.
Comisia de formare profesionala continua funcționează în 2 membrii, în urma demisiei
domnului Ciprian Buhusi. Propunerea Biroului Executiv pentru noul membru este doamna Emilia
Sandu – asistent social principal din Bucuresti.
Se supune la vot numirea doamnei Emilia Sandu ca membru in cadrul Comisiei de
formare profesionala continua. Se aprobă cu 40 de voturi pentru și 1 abținere.
Comisia de deontologie profesionala funcționează în 2 membrii, în urma unor schimbări
privind componența acestei comisii. Domnul Florin Lazăr a renunțat la funcția de membru în
cadrul acestei comisii, râmând doar membru în cadrul Comisiei de cercetare în asistență socială.
Propunerea Biroului Executiv pentru noul membru este doamna Oana Clocotici – asistent social
principal din Bucuresti.
Se supune la vot numirea doamnei Oana Clocotici ca membru in cadrul Comisiei de
deontologie profesională. Se aprobă cu 40 de voturi pentru și 1 abținere.
Comisia de cercetare în asistență socială funcționează în 2 membrii, ca urmare a demisie
domnului Goian Cosmin. Propunerea Biroului Executiv pentru noul membru este domnul Iovu
Mihai – asistent social principal din Cluj-Napoca.
Se supune la vot numirea domnului Mihai Iovu ca membru in cadrul Comisiei de
cercetare în asistență socială. Se aprobă cu 40 de voturi pentru și 1 abținere.
Pentru punctul e cuprind în ordinea de zi a ședintei Consiliului, doamna Ecaterina Croitorpreședinte sucursala Suceava, prezintă situația în care s-a aflat în ceea ce privește promovarea
unor informații greșite cu privire la activitatea dânsei.
S-au adus clarificări și s-a menționat ca raportul comisiei de deontologie a concluzionat că
doamna Croitor Ecaterina nu a încălcat prevederile Codului Deontologic al profesiei de asistent
social.
Doamna Emilia Sorescu – președinte sucursala Dolj a avut o intervenție în care solicită
informații cu privire la schimbarea normelor privind acordarea treptelor de competență

profesională, în vederea schimbării situației în care asistenților sociali care să înregistrează
pentru prima dată să nu le fie recunoscută vechimea profesională.
Domnul Cristian Roșu – secretar executiv al CNASR – a menționat că acest lucru s-a aflat
în vigoare pentru o scurtă perioadă de timp și ca urmare a contestațiilor și memoriilor
asistenților sociali, aceste norme au fost modificate în beneficiul tuturor asistenților sociali și în
acest moment nu se poate pune problema de o nouă modificare.
În final, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România declară
şedinţa Consilului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali încheiată şi multumeşte
membrilor pentru prezenţa acestora.
La prezentul proces verbal de şedinţă se anexează documentele supuse dezbaterii în
cadrul sedinţei ordinare a Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
precum şi evidenţa nominală a membrilor prezenţi, cu semnăturile participanţilor cu drept de
vot.
Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 15 martie 2016, potrivit manuscrisului
redactat de către d-ra Romelia Blejan, având 3(trei) pagini tehnoredactate.

