COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

Minută
Şedinţa 22 iulie 2014
Biroului Executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali
Hotărăşte:

Data : 22 iulie 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) aprobare membrii in Reteaua de Excelenta in Asistenta Sociala;
d) altele.
2. Se aprobă minuta ședinței Biroului Executiv din 24 iunie 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 cunoștință faptul că asistenții sociali Chirciu Ioana Mihaela și Iancu Sorin,
din județul Arges nu au confirmat participarea la întâlnirea cu membrii Comisiei de
deontologie profesională și este propusă transmiterea unei invitații, pentru o
întâlnire în data de 26 august 2014.
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. În urma invitației adresate și a documentelor depuse, Biroul Exectutiv hotărăște
numirea primilor membrii ai Rețelei de Excelență în Asistență Socială, după cum
urmează :
- Administrația Națională a Penitenciarelor ;
- DGASPC Bacău ;
- DGASPC Vaslui ;
- DGASPC Sector 1 ;
- Fundația Serviciilor Sociale BETHANY ;
- SOS Satele Copiilor – România.
8. Ca urmare a adresei nr. 2597/DGPDC/et/15.07.2014, emisă de MMFPSPV –
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, se aprobă
numirea domnului Cristian ROȘU, în calitate de secretar executiv, pentru a
reprezenta Colegiul Național al Asistenților Sociali în Consiliul de coordonare în
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopției.

9. Se ia la cunoștință situația aderării Colegiului Național al Asistenților Sociali în
cadrul Federației Internaționale a Asistenților Sociali.
10. Ca urmare a constatării achitării integrale a cotizațiilor restante, neachitate în
termen de 2 ani de la scadență, respectiv 2010 și 2011, încetează suspendarea
aplicată doamnei Răduț Gina prin Hotârârea Biroului Executiv nr. 37 din 23 mai
2014.
11. Se aprobă organizarea următoarei şedinţe a Biroului Executiv în data de 26
august 2014, orele 10.00

Doru BUZDUCEA
Președinte

