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COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 

 

 

Hotărârea nr.1/2016 

 

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Colegiului Național al Asistenților Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Național al 

Colegiului Național al asistenților Sociali nr. 1/2012 

 

 

Având în vedere: 

Prevederile Legii nr 466/2004, privind Statutul asistentului social, 

Propunerile formulate de Biroul executiv al Colegiului Național al Asistenților Sociali, cu 

modificările ulterioare 

În temeiul dispozițiilor art. 28  din Legea nr.466/2004, cu modificările ulterioare, 

 și ale art. 48 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului 

Național al Asistenților Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Național al Colegiului 

Național al asistenților Sociali nr. 1/2012, 

 

    Congresul Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali hotărăște: 

 

Art. I. –Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali, 

adoptat prin Hotărârea Congresului Național al Colegiului Național al asistenților Sociali nr. 

1/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265/23.IV.2012 se modifică și se 

cimpletează după cum urmează: 

1. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 57 – (1) În cadrul BEX funcționează următoarele comisii operative:  

a) Comisia de avizare și atestare profesională;  

b) Comisia de formare profesională continuă;  

c) Comisia de deontologie profesională;  

d) Comisia de strategie și dezvoltare profesională;  

e) Comisia de cercetare în asistență socială; 

f) Comisia de imagine și comunicare.” 

     2. –  După articolul 63, se introduc două noi subsecțiuni care cuprind articolele 63¹ și 63², cu 

următorul cuprins: 

 

“Comisia de cercetare în asistență socială 

 

Art. 63¹ (1) Comisia de cercetare în asistență socială îndeplinește următoarele atribuții: 

 

a) desfășoară activități de cercetare în domeniul asistenței sociale, al intervenției sociale și al 

comunicării sociale; 

b) promovează rezultatele studiilor derulate sub egida Colegiului în rândul comunității 

asistenților sociali, al  factorilor de decizie și al publicului larg; 

c) propune măsuri pentru îmbunătățirea practicilor sociale prin contribuție la elaborarea, 

implementarea și evaluarea impactului intervenției asistentului social; 

d) colaborează cu diverse instituții de învățământ și de cercetare din țară și străinătate în vederea 

promovării asistenței sociale bazate pe dovezi; 
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e) monitorizează activitatea de cercetare a asistenților sociali înscriși în Colegiu; 

f) stimulează activitatea de cercetare a asistenților sociali prin facilitarea accesului la cursuri de 

formare în domeniu, accesul la infrastructura de cercetare; 

g) formulează propuneri către BEX privind instituirea de arii de cercetare socială 

interdisciplinară; 

h) colaborează cu celelalte comisii operative ale Colegiului pentru identificarea temelor de 

cercetare relevante pentru comunitatea asistenților sociali din România. 

(2) Studiile si cercetările elaborate pot fundamenta strategiile de dezvoltare ale Colegiului 

precum și politicile publice în domeniul asistenței sociale; 

(3) Comisia de  cercetare în asistență socială exercită orice alte atribuții stabilite de 

prezentul Regulament sau prin acte emise de organele de conducere ale Colegiului. 

 

Comisia de imagine și comunicare 

 

Art.63² (1) Comisia de imagine și comunicare îndeplinește următoarele atribuții: 

 (a) elaborează strategia de promovare a imaginii Colegiului și o supune aprobării BEX ; 

(b) coordonează acțiunile de promovare a imaginii Colegiului; 

 (c) concepe, elaborează și asigură distribuirea materialelor de promovare a imaginii Colegiului 

(afișe și postere, broșuri, albume, ghiduri, pliante, fluturași de informare, CD-uri de prezentare, 

etc.); 

(d) colaborează cu celelalte comisii operative pentru conceperea și diseminarea informațiilor cu 

privire la activitatea Colegiului; 

(e) propune manifestări și evenimente de promovare a Colegiului ; 

 (f) stabilește configurația și structura site-ului Colegiului www.cnasr.ro precum și dezvoltarea 

altor site-uri dedicate evenimentelor organizate de Colegiu și le supune aprobării BEX; 

 (g) monitorizează și analizează imaginea Colegiului în mediul virtual; 

(h) asigură o bună comunicare cu toate comisiile, departamentele și structurile Colegiului; 

 (i) asigură o bună comunicare cu toate organizațiile, instituțiile sau persoanele fizice interesate 

de Colegiu; 

 (j) Identifică posibilitățile de colaborare în care poate fi implicat Colegiul.  

(k) Identifică toate problemele ce apar în legătură cu imaginea și relațiile Colegiului și le  aduce 

la cunoștința BEX în vederea soluționării acestora. 

(2) Comisia de imagine și comunicare îndeplinește orice alte atribuții stabilite de prezentul 

Regulament sau prin acte emise de organele de conducere ale Colegiului.” 

 

Art.II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în 

vigoare de la data publicării.  

Art.III. - Prezenta hotărâre se afișează și pe pagina web a Colegiului Național al Asistenților 

Sociali și se comunică structurilor teritoriale ale Colegiului, care vor lua măsuri de aplicare a 

acesteia.  

 

Doru BUZDUCEA 

Președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali 

 

 

București, 15 martie 2016 
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