
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

Minută

Şedinţa 26 februarie 2016

Biroului Executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali

Hotărăşte:

Data : 26 februarie 2016

Locaţie: Bucureşti, Str. Biserica Amzei, nr.29                             

Şedinta a fost condusă de  Doru Buzducea, Preşedinte

S-a constatat existenţa cvorumului – 4 membrii prezenţi

1. Se aprobă ordinea de zi a şedintei, după cum urmează:

a) aprobarea eliberarii actelor profesionale catre asistentii sociali;

b) aprobare propuneri Comisia de formare profesionala continua;

c) discutii  privind sedinta Consiliului National;

d) discutii privind sedinta extraordinara Congresului National;

e) altele.

2. Se aprobă minuta ședinței Biroului Executiv din 29 ianuarie 2016.

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Comisiei de Avizare şi Atestare

Profesională.

4. Se apobă cu unanimitate de voturi propunerile Comisiei de Formare Profesională

Continuă.

5. Se aprobă cererile de suspendare a avizului de exercitare a profesiei de asistent

social/atestatului de libera practica și scutirea de la plata cotizatiei. 

6. Se  aprobă  propunerea  președintelui  Colegiului  Național  al  Asistenților  Sociali

pentru transformarea celor 2 comisii de lucru: Comisia de Cercetare in Asistenta

Sociala si Comisia de imagine, comunicare si mass-media in comisii operative in

subordinea Biroului executiv. 

Propunerea urmeaza a fi discutata in sedinta extraordinara a Congresului Național

al CNASR din 15 martie 2016.

7. Se discută atribuțiile celor două comisii, urmând a fi redactat un material pentru a fi

supus analizei membrilor Congresului Național al CNASR.

8. Se analizează propunerile privind persoanele care vor completa comisiile operative ai

caror membrii vor fi inlocuiti, respectiv:

a) pentru comisia de formare profesionala continua – Emilia Sandu;

b) pentru comisia de deontologie profesionala – Clocotici Oana;

Propunerile vor fi supuse aprobarii Consiliului National al CNASR.



c) pentru comisia electorala centrala permanenta: Dohotaru Marius Sergiu si Rotaru Nicu

Pantelimon.

Propunerea va fi supusa aprobarii Congresului National al CNASR.

9. Se analizeaza si se aproba raportul de activitate al Biroului executiv pentru anul 2015.

10. Se aprobă organizarea următoarei şedinţe a Biroului Executiv în data de 29 martie

2016, orele 10.00.

Doru BUZDUCEA
Președinte


