COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PROCES-VERBAL
al şedinţei Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România,
încheiat astăzi, 17 martie 2015
Sedinţa Consiliului Naţional a avut loc in Bucuresti, str. Biserica Amzei, nr.29, etaj 1, sala
Regina Maria, între orele 10.00 – 12.30.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 39 de asistenţi sociali (34 reprezentanti in
Consiliu, 4 imputerniciți ai reprezentanților în Consiliu și 1 observator), 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 2014;
b) aprobarea raportului financiar pentru anul 2014;
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe;
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 2014. Președintele prezintă rezultatele din anul 2014 precum și realizările
din primii ani ai mandatului. Activitățile realizate în anul 2014 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 domnului Ioan Durnescu, președintele Comisiei de strategie
și dezvoltare profesională pentru a prezenta situația aderării CNASR la IFSW precum și
întâmplările care au avut loc la Melbourne. Membrii Consiliului au adresat întrebări cu privire la
reacția CNASR și răspunsul formulat față de acuzele primite la Adunarea Generală de la
Melbourne. S-au adus precizări asupra faptului că acuzațiile primite nu erau fundamentate.
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 2014. Doamna Cristina Stoica prezintă situația veniturilor și a cheltuielilor
realizate în anul 2014 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.
La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de baza ale
contabilitatii. Politicile contabile sunt relevante si credibile, in sensul ca reprezinta fidel

rezultatele si pozitia financiara a C.N.A.S.R., sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate
aspectele semnificative.
În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru
Buzducea prezintă propunerile privind cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii,
necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul
2015. Propunerile s-au transmis spre analiza membrilor Consiliului.
Față de acestea, Dorin Suciu – președinte sucursala Mureș – propune mărirea cotizației
de membru pentru cabinetele individuale de asistență socială de la 225 lei la 250 lei.
Se supune la vot propunerea domnului Dorin Suciu. Se respinge cu 35 de voturi
împotrivă.
Savu Lizica – președinte sucursala Galați – a propus rotunjirea taxelor de la 112,5 lei și
187,5 lei la suma rotunda. Se supune aprobării propunerea și se aprobă cu un 1 vot împotrivă.
Pentru punctul d) aprobarea unor masuri privind componenta comisiilor operative din
subordinea Biroului Executiv, Doru Buzducea prezintă faptul că, Comisia de avizare și atestare
profesională funcționează în 4 membrii, în urma demisiei doamnei Guliman Valeria. I se dă
cuvântul doamnei Predescu Nicoleta Liliana în vederea prezentării noului membru propus în
comisie: doamna Daniela Corlan.
În continuare la ultimul punct cuprins pe ordinea de zi, preşedintele Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea și Biroul Executiv al CNASR propun înființarea
unei comisii de cercetare în asistență socială. Până la organizarea următoarei ședințe a
Congresului Național, această comisie poate fi înființată ca și comisie de lucru, urmând ca
ulterior să devină comisie operativă, în subordinea BEX. Se prezintă propunerile pentru membrii
comisiei: Goian Cosmin, Degi Laszlo Szabo și Lazăr Florin.
Andrioni Felicia – presedinte sucursala Hunedoara – propune ca cercetarea care se va
realiza să fie una globală. Se precizează faptul că în momentul în care se vor demara cercetări,
sucursalele vor fi informate pentru a trimite propuneri.
De asemenea, doamna Andrioni Felicia propune ca rezultatele membrilor propusi în
comisii să fie făcute cunoscute membrilor Consiliului.
Președintele Comisiei de deontologie profesională, Marinela Grigore, prezintă
contestația înregistrată cu nr. 1480/13.06.2014 înaintată față de hotărârea Biroului Executiv al
CNASR nr. 34 din 23 mai 2014 prin care se sanctioneaza doamna Seprodi Liliana-Dorina,
inregistrata in RNASR cu nr. 2072/2197, cu suspendarea temporara a avizului de exercitare a
profesiei de asistent social și a atestatului de libera practica in asistenta sociala, pentru un
interval de 12 luni, pentru incalcarea prevederilor Codului Deontologic al profesiei de asistent
social, cap. V – Obligatii fata de beneficiari, prevederilor art.32 si ale art. 74, alin. 2, lit. c) din
Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului National al Asistentilor Sociali.
În urma prezentării situației, doamna Emilia Sorescu – presedinte sucursala Dolj- propune
aprobarea contestatiei, prin acordarea unei sanctiuni pentru o perioada de 6 luni.
Se supune la vot propunerea. Se respinge cu 37 de voturi impotrivă.
Vlad Viorel- presedinte sucursala Vaslui și membru al Comisiei de deontologie propune
mentionerea sancțiunii și respingerea contestației.
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea supune
aprobării fiecare dintre subiectele discutate și propuse pe ordinea de zi a sedinței:
Se supune la vot aprobarea raportului de activitate pentru anul 2014. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot aprobarea raportului financiar pentru anul 2014. Se aprobă cu unanimitate de

voturi.
Se supune la vot aprobarea taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, cu amendamentele aprobate anterior. Se
aprobă cu 37 de voturi pentru și 1 abținere.
Se supune la vot numirea doamnei Daniela Corlan ca membru în comisia de avizare și atestare
profesională a CNASR. Se aprobă cu 37 de voturi și 1 abținere.
Se supune la vot înființarea Comisiei de cercetare în asistență socială. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot componența Comisiei de cercetare în asistență socială: Presedinte: Cosmin
Goian, membri: Florin Lazar, László Csaba Dégi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot contestația formulată față de hotărârea BEX a CNASR nr. 34 din 23 mai 2014.
Se respinge contestația cu 33 de voturi pentru și 5 abțineri. Suspendarea va intra în vigoare de
la data comunicării hotărârii Consiliului Național.

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.

