COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PROCES-VERBAL
al şedinţei Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România,
încheiat astăzi, 23 iunie 2018
Sedinţa Consiliului Naţional a avut loc în Sinaia, la Hotel Mara, sala Wild Forest, între
orele 14.00 – 17.00.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 31 de asistenţi sociali (29 reprezentanți în
Consiliu, 2 membri observatori), evidenţa nominală a participanţilor constituind anexă la
prezentul proces-verbal.
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 2017;
b) aprobarea raportului financiar pentru anul 2017;
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2017;
d) altele.
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea,
prezintă componența Biroului Executiv din mandatul 2017-2022 și a strategiei CNASR din acest
mandat – strategie realizată cu sprijinul Comisiei de strategie și dezvoltare profesională a
Colegiului. Afirmă că prin strategia CNASR se dorește întărirea capacității structurii teritoriale a
CNASR și în acest sens va fi prezentat un draft pentru modificarea regulamentului de organizare
și funcționare a sucursalei teritoriale a Colegiului existent, în vigoare din anul 2013. Diana
Cristea, Secretarul Executiv al CNASR ia cuvantul și prezintă draftul regulamentului de
organizare și funcționare. Alina Gârleanu, președintele Sucursalei Vrancea, afirmă că este
necesară reviziuirea actualului regulament de organizare și funcționare a sucursalelor, întrucât
experiența aplicării acestuia în sucursale impune acest lucru, fiind aspecte care țin de activitatea
sucursalelor care nu sunt clarificate. Florian Sălăjeanu, președintele Sucursalei teritoriale
Maramureș-Sălaj, intervine și afirmă că ar fi fost mai bine dacă sucursalele teritoriale ar fi primit
înainte acest draft pentru a-l consulta. I se răspunde că draftul de regulament va fi transmis
ulterior pe email pentru consultare și că adoptarea lui se face prin Biroul Executiv dar s-a dorit
prezentarea acestuia in ședinta Consiliului pentru o implicare mai mare a sucursalelor teritoriale.
În prezentarea alin. 2 al art. 2 din regulament, Florian Sălăjeanu, președintele Sucursalei
teritoriale Maramureș-Sălaj întreabă ce presupune coordonarea de care se vorbește în articol.
Se propune înlocuirea cuvântului „coordonare” cu cel de „monitorizare”. Domnul Cristian Roșu,
vicepreședintele CNASR, explică ce presupune acest lucru – ex: fiecare pagină de facebook a
Sucursalei teritoriale va avea aceeși prezentare, postările de pe pagina sucursalei teritoriale va fi
preluată automat de pagina de facebook a CNASR, toate aceste chestiuni ce țin de imaginea
Colegiului se vor ghida după manualul de identitate vizuală ce va fi redactat de Comisia de
imagine și comunicare a Colegiului. Este necesar ca fiecare structură teritorială să aibă o
strategie adaptată după strategia națională ce va fi publicată pe site-ul CNASR și un raport de
activitate anual ce va face parte din raportul anual al Colegiului. De asemenea, Cristian Roșu,
vicepreședintele CNASR amintește hotărârea Biroului Executiv adoptată anul trecut prin care, în
vederea coordonării activității de promovare a profesiei de asistent social de la nivelul
sucursalelor teritoriale, membrii BEX au fost desemnați resposabili de câte o regiune de

dezvoltare a României. S-a solicitat retransmiterea acestei hotărâri către președinții de sucursale
aflați în funcție.
Doru Buzducea, președintele CNASR solicită modificarea ordinei de zi a ședinței și anume
discuțiile ședinței Consiliului CNASR să înceapă cu subiectele diverse pentru a se acorda mai mult
timp subiectelor pe care președinții de sucursale le au. Florian Sălăjeanu, președintele
sucursalei teritoriale Maramureș-Sălaj solicită să fie informați care va fi ordinea desfășurării
discuțiilor și dacă suntem statutari. Se comunică că după realizarea prezenţei, preşedintele şi
membrii Biroului executiv au constatat existenţa cvorumului, necesar pentru desfăşurarea
lucrărilor şi adoptarea hotărârilor. La ședință sunt prezenți 31 de asistenţi sociali - 29
reprezentanți în Consiliu și 2 membri observatori.
Pe lista subiectelor diverse, Roxana Necula, președintele sucursalei teritoriale Iași afirmă că de
cele mai multe ori colegii din teritoriu omit să transmită dovada achitării cotizației de membru în
ciuda faptului că sunt mereu informați de acest lucru. Situația aceasta a creat probleme la
desfășurarea alegerilor de la nivelul sucursalei pentru că s-au prezentat și persoane care
susțineau ca au achitat cotizația de membru dar care în baza de date a CNASR figurau cu restanțe
pentru că nu au transmis dovada achitării. Se solicită să se găsească o soluție pentru a evita astfel
de situații. Lucian Bodor, președintele sucursalei Bacău și Alina Gârleanu, președintele
sucursalei Vrancea afirmă că și în cadrul sucursalelor pe care le reprezintă au întâmpinat
dificultăți generate de modalitatea actuală de înregistrare a plății cotizațiilor, fiind necesară
identificarea unei soluții mai simple. Cristian Roșu, vicepreșdintele CNASR afirmă că se pot lua
măsuri de acum înainte însă această problemă va exista în continuare pentru cei care figurează
cu restanțe din anii precedenți. Florian Sălăjeanu, președintele sucursalei teritoriale
Maramureș-Sălaj propune achiziționarea unui soft care să actualizeze baza de date a CNASR cu
plățile bancare. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. Cristian Roșu, vicepreșdintele
CNASR afirmă că achiziționarea softului nu va rezolva situația pentru că datele membrilor nu
sunt actualizate chiar dacă s-a încercat acest lucru în anii precedenți. Propune ca sucursalele
teritoriale să își ia angajamentul actualizării datelor membrilor până la sfârșitul anului astfel
încât achiziționarea softului să fie viabilă. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Roxana Necula, președintele sucursalei teritoriale Iași afirmă că o altă situație cu care s-a
confruntat la alegeri este dreptul la vot al asistenților sociali debutanți înregistrați in RNASR prin
protocolul pe care CNASR îl are încheiat cu facultățile de asistență socială din țară. Cristian Roșu,
vicepreșdintele CNASR afirmă că absolvenții care nu își actualizează informațiile din baza de date
cu privire la practica profesiei nu au drept de vot în cadrul alegerilor sucursalelor teritoriale.
Valeria Guliman, președintele sucursalei Sibiu ridică problema salarizării asistenților sociali care
își exercită profesia în cadrul instituțiilor de învățământ special aflate în subordinea Ministerului
Educației. Doru Buzducea, președintele CNASR afirmă că în concordanță cu atribuțiile CNASR, sa făcut tot ce putea ține de Colegiu în ultimii 2-3 ani cu privire la o salarizare unitară a asistenților
sociali – ex: au fost făcute demersuri către ministerele de resort, către Administrația
prezidențială, s-a mers la întalniri în cadrul ministerelor – ex: Ministerul Sănătății. Cristian Roșu,
vicepreședintele CNASR, afirmă că rolul CNASR nu este de sindicat iar în ceea ce îi privește pe
asistenții sociali care lucrează în instituții de învățământ special, numărul acestora este foarte
mic și din această cauză de cele mai multe ori aceștia sunt omiși de pe grilele de salarizare. Diana
Cristea, Secretarul Executiv, afirmă că la acest moment este adresă transmisă către Ministerul
Educației Naționale cu privire la salarizarea asistenților sociali și la care nu s-a primit răspuns.

Cleopatra Heroi, președintele sucursalei teritoriale Prahova solicită dacă există o evidență a
creditelor profesionale ale membrilor care să fie furnizată sucursalelor și aplicarea sancțiunilor
pentru neacumularea creditelor profesionale. Cristian Roșu, vicepreședinte CNASR afirmă că se
pot aplica sancțiuni conform Regulamentului de organizare și funcționare al CNASR. Smaranda
Witec, președintele sucursalei teritoriale București afirmă că este necesar să vedem ce oferim
pentru creditele profesionale, este necesar să existe suficiente cursuri de formare profesională,
condiționarea participării la evenimentele organizate si creditate prin sucursala teritorială.
Andreea Pontoș, președintele Comisiei de formare profesională a CNASR prezintă modalitatea
de obținere a creditelor profesionale și solicită membrilor Consiliului să reamintească asistenților
sociali posibilitatea de a obține credite profesionale prin transmiterea cererii de creditare până la
31 martie a anului următor. De asemenea, afirmă că se vor face modificări la Normele privind
formarea continuă și că președintii sucursalelor teritoriale vor fi consultați. Se va realiza o
centralizare a creditelor profesionale pe sucursale pentru a fi transmisă sucursalelor teritoriale.
Florian Sălăjeanu, președintele sucursalei teritoriale Maramureș-Sălaj solicită pentru o mai
bună transparență ca ordinea de zi a Biroului executiv sa fie publică și de asemena, solicită lista
actualizată a președinților de sucursale. Doru Buzducea, președintele CNASR afirmă că după
fiecare ședință a Biroului Executiv minuta ședinței cu ordinea de zi și hotărârile luate sunt
publicate pe site-ul CNASR la secțiunea Ședințe BEX. Se solicită transmiterea link-ului lunar cu
minuta BEX.
Tot la subiecte diverse, Doru Buzducea, președintele CNASR îi dă cuvântul lui Alin Potinche,
membru în Comisia de imagine și comunicare, membru observator în cadrul ședinței Consiliului
Național al Colegiului. Acesta prezintă propunerile Comisiei de imagine și comunicare a
Colegiului pentru dezvoltarea imaginii profesiei de asistent social: O zi națională a asistenței
sociale, Săptămâna națională a asistenței sociale care să cuprindă și ziua națională a asistenței
sociale, Revista de asistență socială a CNASR, Școala de vară/iarnă pentru studenți, Școala de
vară/iarnă pentru asistenții sociali, Conferințe regionale anuale pe diferite teme - sucursalele să
colaboreze pentru evenimente comune. Pe subiectul unei zile naționale a asistenței sociale,
Carmen Hătcăreanu, președintele sucursalei Călărași, afirmă că în cadrul DGASPC Călărași a
obținut o zi a asistentului social în care asistenți sociali își pot lua o zi liber. Florian Sălăjeanu,
președintele sucursalei Maramureș-Sălaj afirmă că putem să mai așteptăm cu demersurile
pentru implementarea zilei naționale a asistenței sociale. Există deja ziua mondială a asistenței
sociale, eforturile pe care sucursalele teritoriale le susțin pentru organizarea ZAS ar fi dublate
dacă ar exista și o zi națională a asistenței sociale. Nicoleta Mereț, președintele sucursalei
Brașov afimă că ideea conferințelor regionale este foarte bună și ar merge implementată.
Marinela Grigore, președintele Sucursalei Constanța afirmă că asistenți sociali își doresc să
participe la astfel de acțiuni, astfel de conferințe ar fi binevenite. Doru Buzducea, președintele
CNASR, afirmă că aceste conferințe, sucursalele le-ar putea introduce în planul anual de acțiune.
Valeria Guliman, președintele sucursalei Sibiu ridică problema afirmațiilor și comentariilor
publice făcute de către domnul Eugen Lucan, asistent social membru CNASR, vicepreședinte
CNASR 2012 – 2017 cu mențiunea că acestea pot afecta imaginea profesiei de asistent social și a
președintelui Colegiului, Doru Buzducea. Subiectul acesta este susținut și de alți președinți de
sucursală care afirmă că au fost contactați de domnul Eugen Lucan chiar și înainte de ședința
Consiliului Național al CNASR. Cristian Roșu, vicepreședinte CNASR aduce la cunoștință care sunt
atribuțiile Consiliului Național al CNASR și trecerea în agenda Consiliului Național al CNASR a
acestui subiect nu intră în atribuția Consiliului Național.

Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea continuă prin
a da citire Raportului de activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România
pentru anul 2017 și dă cuvântul fiecărui membru din Biroul Executiv de a prezenta activitatea sa
sau a Comisiei pe care o reprezintă.
Oana Clocotici, președintele Comisiei de avizare și atestare profesională prezintă activitea
Comisiei – 807 asistenți sociali înregistrați în anul 2017 și peste 550 de cereri pentru obținere de
treaptă profesională superioară.
Andreea Pontoș, președintele Comisiei de formare profesională prezintă activitatea Comisiei
pentru anul 2017. De asemenea, afirmă că pentru creșterea potențialului de formare
profesională a membrilor să existe un plan de formare pe fiecare sucursală teritorială și
reamintește că în momentul în care Comisia de formare profesională va realiza modificarea
normelor de formare continuă președinții sucursalelor teritoriale vor fi consultați. De asemenea,
solicită transmiterea cererilor de creditare în conformitate cu Normele de formare profesională
continuă.
Ștefania Savin, președintele Comisiei de imagine și comunicare prezintă conținutul și structura
newsletter-ului lunar al Colegiului pe care Comisia il redactează. Solicită sprijinul președinților
sucursalelor teritoriale în promovarea și în furnizarea de propuneri pentru conținutul newsletterului.
Diana Cristea, secretarul executiv al Colegiului prezintă activitatea Departamentului de
Comunicare și Relații Publice și a programului Dialoguri pe care aceasta îl coordononează.
Menționează că programul Dialoguri poate fi replicat și la nivelul județului, de sucursalele
teritoriale ale Colegiului.
Romelia Blejan, președintele Comisiei de deontologie profesională afirmă că pe adresa
Colegiului au existat o serie de sesizări însă acestea nu au făcut obiectul Comisiei de deontologie
profesională. De asemenea, încurajează sucursalele teritoriale în transmiterea de sesizări cu
privire la persoanele care încalcă prevederile Legii 466/2004 privind statutul asistentului social și
anume nu sunt înregistrați în RNASR.
Florin Lazăr, președintele Comisiei de cercetare în asistență socială prezintă cercetările realizate
în anul 2017 și ce cercetări are în lucru pentru următoarea perioadă. Menționează că cercetările
realizate de Comisia de cercetare profesională au fost luate ca decidenți de către reprezentanții
Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Adresează o rugăminte președinților de sucursale și
anume să promoveze rezultatele cercetărilor și să comunice dacă acestea au fost de folos.
Doru Buzducea, președintele Colegiului, afirmă că CNASR alături de facultățile de asistență
socială face demersuri în acest moment pentru introducerea domeniului de studii universitare de
doctorat în Asistență Socială în cadrul școlilor doctorale acreditate din România. Dă cuvântul
vicepreședintelui CNASR, Ioan Durnescu pentru a prezenta activitatea acestuia de a promova
profesia la nivel internațional. Ioan Durnescu, vicepreședintele CNASR prezintă participările sale
la nivel internațional pentru promovarea profesiei și deciziile ce au fost luate în cadrul Federației
Internaționale a Asistenților Sociali. De asemenea, menționează că CNASR a realizat legături de
colaborare la nivel internațional – Armenia, Norvegia.
Doru Buzducea, președintele Colegiului prezintă campania CNASR ”România în picioare pentru
asistența socială”, campanie ce s-a desfășurat la nivel național prin deplasarea reprezentanților
CNASR în 27 de județe pentru promovarea profesiei de asistent social. Sunt menționați
reprezentanții CNASR care au susținut această campanie și rolul fiecăruia în desfășurarea
evenimentelor de la nivelul fiecărei sucursale teritoriale. Sunt menționate județele în care s-au
desfășurat evenimentele.

Cristian Roșu, vicepreședintele Colegiului afirmă că încă din anul 2015 s-a dorit a se purta un
dialog cu autoritățile pentru a atrage atenția asupra sistemului de asistență socială iar această
acțiune de promovare a profesiei a început la nivel central prin întâlnirea din 2015 avută la
Institutul pentru Politici Sociale și Administrative iar ulterior s-a mers la nivel local prin Campania
la care aproape toate sucursalele au luat parte. Nu întâmplător acum, în motivele justificative
pentru modificarea Legii asistenței sociale 292/2011 sunt raportări la cercetările pe care Comisia
de cercetare în asistență socială a Colegiului le-a realizat. Semnalele de alarmă trase prin
intermediul Campaniei este și munca sucursalelor teritoriale. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
a propus două PIN-uri din care unul prevede angajarea a 1000 de asistenți sociali la nivelul
comunelor a căror salarii să fie susținute de la nivel central pentru 2 ani. Faptul că salariile
asistenților sociali au crescut în ultimii ani, iar nu este o coincidență iar dacă Ministerul Muncii
merge în continuare în această direcție trebuie să fim pregătiți pentru asta. Colegiul Național al
Asistenților Sociali suntem noi toți, iar raportul de activitate al Colegiului nu trebuie să reflecte
doar activitatea BEX-ului ci activitatea tuturora, inclusiv a sucursalelor teritoriale, astfel ca în anul
următor raportul de activitate al Colegiului să fie alcătuit din raportul de activitate al fiecărei
sucursale teritoriale.
Raportul de activitate al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diana Cristea, secretarul executiv al CNASR dă citire raportului financiar al CNASR pentru anul
2017 realizat de SC SERANO CONSULT SRL, societate autorizată de C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr.
6407/2009 care ține evidența contabilă a CNASR. S-a solicitat dacă au mai fost discuții cu privire
la comisioanele bancare. Au fost întâlniri și discuții cu reprezentanții băncilor la care CNASR are
cont deschis iar răspunsul acestora nu a fost unul pozitiv din cauza costurilor mari pe care
acestea le au cu plățile în numerar.
Se supune la vot aprobarea raportului financiar pentru anul 2017. Se aprobă cu 28 de voturi
pentru și o abținere.
În continuare, preşedintele Colegiului 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 2018, propunerea find
ca nivelul acestora să se păstreze la nivelul ultimilor ani ( 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017).
Valeria Guliman, președintele sucursalei Sibiu, propune creșterea taxei de eliberare a
cerificatului de recunoaștere internațională de la 75 lei la 150 lei. Se supune la vot propunerea
modificării taxei de eliberare a cerificatului de recunoaștere internațională de la 75 lei la 150
lei. Se aprobă cu 25 de voturi pentru și 4 abțineri.
Valeria Guliman, președintele sucursalei Sibiu, propune creșterea cotizației pentru formele
independente la suma de 500 lei. Propunerea este dezbătută și pentru că se dorește sprijinirea
formelor independente Valeria Guliman, președintele sucursalei Sibiu retrage propunerea
creșterii cotizației pentru formele independente.
Romelia Blejan, președintele Comisiei de deontolgie profesională propune creșterea taxei
pentru analizarea cererii pentru obţinerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social/
atestatului de liberă practică în asistență socială de la 112 lei la 120 lei. Se supune la vot
propunerea modificării taxei pentru analizarea cererii pentru obţinerea avizului de exercitare a
profesiei de asistent social/ atestatului de liberă practică în asistență socială de la 112 lei la 120

lei. Se aprobă cu 22 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri.
Se propune creșterea taxei de analizare a cererii/dosarului pentru înfiinţarea şi înregistrarea
formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social (cabinet individual, cabinete
asociate sau societate civilă profesională de asistenţă socială) de la 187 lei la 200 lei. Se supune
la vot propunerea modificării taxei de analizare a cererii/dosarului pentru înfiinţarea şi
înregistrarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social (cabinet
individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de asistenţă socială) de la 187 lei
la 200 lei. Se aprobă cu 27 de voturi pentru, un vot împotrivă și un vot abținere.
Se propune creșterea taxei de eliberare a certificatului de inregistrare pentru formele
independente de exercitare a profesiei de asistent social de la 75 lei la 100 lei. Se aprobă cu 15
de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea supune la
vot Normele privind cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2018. Se aprobă prin
unanimitate de voturi.
Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea 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 precum şi evidenţa nominală a membrilor prezenţi, cu
semnăturile participanţilor cu drept de vot sunt anexe la prezentul proces verbal de şedinţă.
Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 23 iunie 2018, potrivit manuscrisului redactat de
către d-ra Aida Boldeanu, având 6(șase) pagini tehnoredactate.

