
ANEXA A 
SISTEMUL DE CREDITE 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul activităţi de 
formare 
profesională 
continuă în 
asistență socială 

Durata 
programului 
de formare  
profesională 
continuă/ore 

Număr 
minim de 
lectori/ 
participanți 
cu lucrări* 

Credite 
profesional
e*/unități 

Supliment 
credite 
profesional
e  

1  Cursuri de formare 
profesională 
continuă/training cu 
privire la asistență 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

       15-30  2 3 Participare 
lector 
internațional 
(1 credit 
profesional) 

2 Cursuri de formare 
profesională 
continuă/training cu 
privire la asistență 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

31-60 2 5 Participare 
lector 
internațional 
(1 credit 
profesional) 

3 Cursuri de formare 
profesionala 
continua/training cu 
privire la asistență 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

61-160 3 7 Participare 
lector 
internațional 
(1 credit 
profesional) 

4 Cursuri de formare 
profesională 
continuă/training/ma
ster/curs 
postuniversitar cu 
privire la asistența 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 

>160 4 9 Participare 
lector 
international 
(1 credit 
profesional) 



serviciilor sociale 

5. Atelier de 
lucru/workshop cu 
privire la asistență 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

        4-14  1 2  

6. Seminar/Conferință 
/Simpozion cu 
privire la asistență 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

            2 2* 2 Participare 
lector 
internațional 
(1 credit 
profesional) 

7. Dezbatere publică 
cu caracter 
profesional cu 
privire la asistența 
socială sau alte 
domenii care sunt 
legate de sectorul 
serviciilor sociale 

            4 4 2  

ALTE ACTIVITĂȚI 

Membru al consiilor de conducere, a 
comitetelor de organisme profesionale 
relevante, sucursale teritoriale al Colegiului 
Național al Asistenților Sociali, board-uri ale 
organizațiilor neguvernamentale și agenții 
de servicii sociale, în afara locului de 
muncă; 

 2 credite profesionale/an 

 
Susținerea unui program de formare, în 
calitate de lector (seminarii, conferințe, 
cursuri); 
 

0,5 credite profesionale/zi 

Coordonarea practicii pentru minim cinci 
studenți/an, la sediul profesional sau la 
locul de muncă, dovedită prin convenția de 
practica sau alt mijloc juridic; 

 

1 credit profesional/student 

Supervizarea/îndrumarea profesională a 
maxim doi asistenți sociali, la sediul 
profesional sau la locul de muncă, dovedită 
prin convenție; 
 

5 credite/an 



Publicarea unei lucrări (carte) cu caracter 
științific și profesional, recunoscută național 
sau internațional, sau obținerea titlului de 
doctor într-o ramură a științelor sociale; 

10 credite/activitate 

Publicarea de articole în publicații/reviste 
cu privire la asistență socială sau alte 
domenii care sunt legate de sectorul 
serviciilor sociale; 

0,5 credite/articol 

Publicarea de lucrări în 
compedii/cărți/tratate cu privire la asistență 
socială cu privire la asistență socială sau 
alte domenii care sunt legate de sectorul 
serviciilor sociale; 

2 credite/lucrare 

Abonament la reviste de specialitate, 
inclusiv reviste electronice; 

2 credite/an, minim 2 abonamente 

Activități de formare profesională 
organizate prin intermediul sucursalelor 
teritoriale ale Colegiului Național al 
Asistentilor Sociali, altele decât cele 
prevazute la pct. 5-7; 

1 credit profesional/activitate 

Participarea la cursuri profesionale și 
tehnice, schimbul de sesiuni sau 
participarea la activități care contribuie la 
dezvoltarea profesională de sine, de servicii 
sociale și sectoarele conexe, care nu sunt 
acoperite de orice alte categorii. 

2 credite/an, minim 3 participări 

 




