
COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea raportului de activitate și raportului financiar pentru anul 2013 

 
 

În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social și ale 
art. 51, alin. (2), lit. c) și f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului 
Național al Asistenților Sociali,  

 

        Consiliul Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Biroul executiv pentru anul 2013, prezentat 

în anexa 1; 

Art. 2.  Se aprobă raportul financiar pentru anul 2013, prezentat în anexa 2.  

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință asistenților sociali prin afișare 

pe site-ul web al Colegiului National al Asistentilor Sociali. 

 

 

Preşedinte 

Doru BUZDUCEA 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 18 martie 2014 

Nr. 1. 

 

 



Anexa 1 

 

Raportul de activitate pentru anul 2013 

 

Cuprins: 

• Activităţi derulate 

• Reprezentare 

• Parteneriate 

• Evenimente organizate 

• Activităţile comisiilor operative  din subordinea Biroului Excutiv 

• Diverse  

 

 

Activităţi derulate 

 

Demersuri către: 

- Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea:  

• ocupării funcțiilor publice vacante din domeniul asistentei sociale să se 

stabilească ca și condiție de admitere la concurs, deținerea avizului de exercitare 

a profesiei de asistent social, în condițiile legii nr. 466/2004 privind statutul 

asistentului social; 

• includerea functiei publice specifice de asistent social  in Anexa Legii 188/1999 

privind statutul functionarului public, republicata, cuprinzand lista functiilor 

publice, unde se precizeaza ca “Funcţiile publice specifice, altele decât cele 

prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

• corelarea avansării în cadrul funcției publice poate fi corelată cu avansarea în 

treptele de competență profesională, corespunzătoare profesiei de asistent 

social. 

 



 

- Direcţia Protecţia Copilului din cadrul MMFPSPV prin transmiterea de propuneri 

privind Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

- Ministerul Sănătăţii – transmiterea unor materiale realizate de asistenţi sociali privind 

procedurile de lucru în sistemul sanitar. 

- Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratele teritoriale de muncă în vederea identificării 

numărului de persoane angajate pe post de asistent social şi asistent social nivel 

mediu. 

- Administraţiile publice locale pentru identificarea sancţiunilor aplicate asistenţilor 

sociali. 

- Ministerul Educaţiei Naţionale pentru înfiinţarea unei şcoli doctorale în 

asistenţă socială. 

- Continuarea dialogului început cu MMFPSV pentru clarificarea ocupatiei de 

asistent social nivel mediu si eliminarea ocupatiei de asistent social nivel mediu. 

- Ministerul Fondurilor Europene pentru includerea în Ghidul Solicitantului- Condiţii 

Specifice (aferent cererii de propuneri nr.164) a grupului ţintă elegibil a 

personalului contractual din serviciile de îngrijire rezidenţială şi nerezidenţială 

pentru copii şi adulţi de la nivelul administraţiei publice locale (angajaţi ce 

exercită profesii regelementate şi angajaţi ce necesită calificări cuprinse în 

Nomenclatorul Calificărilor) 

- Sprijinirea asistenţilor sociali în relaţia cu angajatorii, în ceea ce priveşte: 

     1. promovarea în treptele de salarizare, 

     2. conflictele de muncă,  

     3. asigurările de malpraxis neobligatorii pentru asistenţii sociali din domeniul 

sănătăţii,  

     4. utilizarea parafei profesionale, etc. 

-    Demersuri în vederea aderării la Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali; 

 

 



 

 

 

Reprezentare 

 

 

- Participare la ședințele Consiliului Consultativ al Oficiului Român pentru Adopții; 

- Participare la lucrările grupului de lucru IMI PQ NET în cadrul proiectului 

„Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România – 

IMI PQ NET România” ; 

- Reprezentare în grupuri de lucru ale MMFPSPV; 

- Participare la şedinţele Uniunii Profesiilor Liberale din România; 

- Festivalul Drepturilor Copilului; 

- Întâlniri organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

- Diverse conferinţe. 

 

Parteneriate 

încheiate în anul 2013 

 

- Camera de Comert Bilaterala Bulgaria – Romania; 

- Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale; 

- FONPC; 

- Institutul pentru Educatie prin Cultura. 

- Agenţia Naţională Antidrog; 

- Centrul România Digitală; 

- Cabinet Individual de Psihologie – Bogdan Pîrtoacă; 

- Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti PROSOCIAL – pentru organizarea 

ZAS în judeţul Cluj. 

 

 

 



Evenimente 

 

- Organizarea unor sesiuni de prevenire a sindromului Burnout; 

- Continuarea programului “Dialoguri” prin organizarea lunară a unor ateliere de 

lucru. 

-  Evenimente organizate prin intermediul sucursalelor teritoriale la care au participat un 

număr de 653 de asistenţi sociali înregistraţi în RNASR - 23 evenimente (ateliere de 

lucru, workshop-uri, conferinţe etc.) organizate în tara, acumulând credite profesionale. 

- Curs de formare profesională continuă – COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE, 

organizat la Braşov în cadrul proiectului COMBAT la care au participat 396 de 

persoane. 

- Conferinţe regionale şi naţionale organizate în cadrul proiectului COMBAT. 

- Zilele Asistenței Sociale - 2013 
 
În anul 2013 au fost organizate evenimente dedicate celebrării Zilelor Asistenţei Sociale 
de către 27 de sucursale teritoriale CNASR (2 aflate în curs de înfiinţare la momentul 
desfăşurării evenimentelor) 
 

Diverse 

 

- Au fost înfiinţate 19 sucursale teritoriale CNASR in anul 2013. 

- Promovarea activităţi CNASR prin intermediul reţelei facebook; 

- Actualizarea permanentă a paginii web; 

- Activităţi curente de corespondenţă, înregistrare solicitări, menţinerea relaţiei cu 

membrii organizaţiei profesionale etc; 

- Solicitări primite prin sistemul IMI PQ NET  al Comisiei Europene de 

recunoaştere şi confirmare a dreptului anumitor persoane de practicare a 

profesiei de asistent social; 

- Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sucursalelor teritoriale; 

- Aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă. 

- Finalizarea proiectului « Ocupatii de calitate in servicii sociale » 

POSDRU/79/1.4/S/55718; 



- Finalizarea proiectului « COMBAT - Consiliere, Ocupare, Schimbarea 

mentalitatilor, Eliminarea barierelor, Accesibilizare, Training” 

POSDRU/96/6.2/63885. 

 

Activitate Comisie de avizare si atestare profesionala - perioada 01.01.2013 – 

31.12.2013 

 

 12 şedinte 

       -   508 asistenţi sociali înregistraţi 

- 238 de solicitări pentru obtinerea unei trepte de competenţă profesională 

superioară 

- 5 cabinete individuale de asistenţă socială 

 

Statistică asistenţi sociali înregistraţi în anul 2013 – pe judeţe 

 

 

Activitate Comisie de formare profesională continuă 



 

 Comisia de formare profesionala continua isi desfasoara activitatea in baza 

Regulamentului de organizare si functionare a CNASR si a Normelor privind 

formarea profesionala continua. 

 Pe parcursul anului 2013 , Comisia a analizat un numar de 64 dosare ale 

furnizorilor de formare profesionala si ale structurilor teritoriale a CNASR , in 

scopul inregistrarii si creditarii activitatilor de formare pentru asistentii sociali 

membrii ai CNASR  

 Dintre cele 64 dosare , au fost propuse pentru inregistrare si avizare furnizori, 7 

cereri iar pentru reavizare , 1 cerere. 

 Furnizori de formare profesionala avizati  si sucursalele teritoriale ale CNASR au 

fost creditati de catre Comisia de formare profesionala pentru urmatoarele 

activitati : 

 17 cursuri  

 13 ateliere de lucru, 

  8 workshop-uri, 

 5 conferinte, 

 5 seminarii, 

 2 simpozioane, 

 1 dezbatere. 

 Comisia a respins 5 solicitari referitoare la  creditarea unor activitati  motivat de 

faptul ca dosarele  nu au fost realizate in concordanta cu  prevederile  din 

Normele privind formarea profesionala continua sau pentru ca au fost depuse la 

CNASR ulterior desfasurarii evenimentului. 

 Avand in vedere ca in anul 2013, Comisia de formare profesionala continua a 

analizat un numar mare de solicitari pentru creditarea activitatilor care vizeaza 

formarea profesionala continua a asistentilor sociali, apreciem interesul 

manifestat  de catre  furnizorii  de formare  si  de catre  reprezentantii 

sucursalelor teritoriale in pregătirea asistentilor sociali, care să contribuie la 

creşterea competitivităţii acestora pe piata serviciilor de asistenta sociala. 

 



 

Activitate Comisie de deontologie profesională 

 

- Membrii Comisiei de deontologie profesională au derulat următoarele activități: 

1. Analize pe fond a sesizărilor referitoare la comportamentul asistenților 

sociali 

2. Interviuri cu persoanele reclamate/reclamante, acolo unde a fost cazul 

3. Formularea raspunsurilor către solicitanți 

4. Participarea la ședintele ordinare ale Biroului Executiv (președintele de 

comisie) 

- Au fost înregistrate 10 solicitări pentru comisia de deontologie profesională. 

- Au fost aplicate sancţiuni (avertisment) pentru 3 asistenţi sociali 

 

 

Activitate Comisie de strategie și dezvoltare profesională 

 Pe durata anului 2013, Comisia de strategie si dezvoltare profesionala a avut ca 

prioritate dezvoltarea participarii internationale a Colegiului. In acest sens, au fost 

initiate si avansate procedurile pentru aderarea la Fedearatia Internationala a 

Asistentilor Sociali (http://ifsw.org/).  

 De asemenea, membrii comisiei au inceput elaborarea Metodologiei privind 

supervizarea asistentilor sociali debutanti si Metodologiei privind competentele 

corespunzatoare treptelor profesionale. 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

http://ifsw.org/


 

RAPORT FINANCIAR, 

privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013 

 

 CNASR – COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI DIN 

ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 29 , et. 3, sector 1, cod fiscal 

17400940  a incheiat exercitiul financiar 2013  conform situatiei urmatoare: 

 
 

Denumirea indicatorului Valoare (RON) 

Venituri din cotizatii membri  207 316 

Venituri din taxe 131 419 

Venituri din dobanzi disponibil 4 

 Alte venituri  

Total venituri 338 739 
 

  

Cheltuieli materiale si ob inv 27 036 

Cheltuieli intretinere si prime de asig 7 412 

Cheltuieli de protocol 6 118 

Cheltuieli cu transportul 3 423 

Cheltuieli de deplasari 240 

Cheltuieli de postale 7 382 

Cheltuieli comisioane bancare 6 483 

Cheltuieli serv terti 32 949 

Cheltuieli salariile si taxe  36 200 

Alte chelt. (cofinantare proiect) 211 496 

Total Cheltuieli activitati scop nelucrativ 338 739 

  

 
C.N.A.S.R. a avut finantare nerambursabila de la  AMPOSDRU pentru 

implementarea  a doua  proiecte : 
 

- « Ocupatii de calitate in servicii sociale » POSDRU/79/1.4/S/55718, proiect 
incheiat la 31.03.2013; 

- « COMBAT - Consiliere, Ocupare, Schimbarea mentalitatilor, Eliminarea 
barierelor, Accesibilizare, Training » POSDRU/96/6.2/63885, proiect incheiat la 
30.09.2013.  

  
 C.N.A.S.R. a contribuit la desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului « Ocupatii 
de calitate in servicii sociale » POSDRU/79/1.4/S/55718 si prin contributie proprie. 



 
           C.N.A.S.R. are toate registrele contabile conform legii contabilitatii  completate  
la zi. 
  
 Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform normelor prevazute de 
legislatie  privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. 
  
 Evidenta contabila a fost tinuta de SC SERANO CONSULT SRL, societate 
autorizata  de C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr. 6407/2009. 
 
          La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de baza ale 
contabilitatii. Politicile contabile sunt relevante si credibile, in sensul ca reprezinta fidel 
rezultatele si pozitia financiara a C.N.A.S.R., sunt neutre, prudente, sunt complete sub 
toate aspectele semnificative. 
 
 
 
                                                            INTOCMIT 
 
    STOICA MARINELA CRISTINA  

        SERANO CONSULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


