
COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Executiv nr. 19 din 30 martie 

2013 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională continuă a 

asistenților sociali 

 

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social şi ale 

art. 53 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare și functionare al Colegiului Național 

al Asistenților Sociali aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 30 martie 2013 a Congresului 

Național al CNAS, 

 

Biroul executiv al Colegiului Național al Asistenților Sociali hotărăște: 

 

Art. 1.  Hotărârea Biroului Executiv nr. 19 din 30 martie 2013 pentru aprobarea 

normelor privind formarea profesională continuă a asistenților sociali, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. La art. 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Formarea profesională continuă a asistenților sociali se realizează de către 

furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială înregistrati în Registrul 
național al furnizorilor de formare profesională în asistență socială precum și de alte 
entități, prin modalitățile de formare profesională avizate. 
2. La art. 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 (1) Formarea profesională continuă a asistenților sociali se poate realiza, în 
condiţiile prevăzute de prezentele norme, de către persoane juridice de drept public sau 
privat, denumite în continuare furnizori de formare profesională continuă în asistență 
socială.  
3. La art. 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 (1) Formarea profesională continuă a asistenților sociali se organizează în mod 
distinct și specializat, potrivit treptelor de competență profesională. 
4. La art. 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) La stabilirea numărului de credite se vor avea în vedere programele, 
activitățile și alte forme de formare profesională avizate de Colegiu, programele de 
formare organizate de către Colegiu, precum şi realizarea a cel puţin 50% din numărul 
creditelor obligatorii prin activităţile prevăzute în anexa A, nr. crt. 1-4. 
5. Art. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 8. În vederea avizării şi reavizării, furnizorii prevăzuți la art. 7 trebuie să 
îndeplinească următoarele criterii:  

a) să aibă prevăzut în statutul acestora sau în actul constitutiv aprobat, după caz 
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, desfăşurarea unor 
activităţi de formare. 



b) fac excepție de la prevederile lit. a) instituțiile universitare acreditate/autorizate 
prin lege precum și alte persoane de drept public, dacă fac dovada prin documentație 
aferentă că au prevăzut dreptul de a derula activități de formare profesională continuă; 

c) să demonstreze accesul la dotarea tehnică pentru desfășurarea unor activități 
educaționale: săli de curs, aparatură de proiecție, capacitatea de a desfășura aplicații 
practice, surse de finanțare; 

d) să prezinte printr-o scrisoare de intenție lista programelor de formare 
profesională continuă pe care intenționează să le desfășoare; 

e) să demonstreze experienţa în domeniul formării profesională continue; 
f) să colaboreze cu un număr minim de 2 asistenți sociali principali în realizarea 

și susținerea programelor de formarea profesională continuă; 
6.  Art. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Avizare furnizorilor de formare profesională continuă în asistenţă socială și 
înregistrarea în Registrul național al furnizorilor de formare profesională continuă în 
asistență socială se realizează pe baza următoarelor documente: 

a) cerere de avizare și înregistrare; 
b) actul constitutiv şi statutul entităţii (fotocopie, semnată și datată de către 

reprezentant pentru conformitate cu originalul); 
c) încheierea judecătorească de acordare a personalităţii juridice (fotocopie, 

semnată si datata de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), sau 
documente (legi, hotărări, etc.) care dovedesc dreptul de a derula activități de formare, 
dacă este cazul; 

d) certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (fotocopie, 
semnată si datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), cu excepția 
art.9, lit.b); 

e) actele de spaţiu privind sediile entităţii (fotocopie, semnată de către 
reprezentant pentru conformitate cu originalul) cu excepția art.9, lit. b); 

f) certificatul de înregistrare fiscală (fotocopie, semnată și datată de către 
reprezentant pentru conformitate cu originalul); 

h) declarație pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare 
profesională pentru orice program de formare profesională continuă în asistență socială, 
înainte de demararea oricăror operațiuni de organizare a unor programe de formare 
profesională pentru asistenți sociali; 

i) taxa de analiză a cererii pentru avizarea și înregistrarea ca furnizor de formare 
profesională; 

j) opis semnat și ștampilat, în original; 
k) dosar cu şină. 
(2) În vederea reavizării, furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă 

socială vor depune documentele prevăzute la alin.1) însoţite de un raport de activitate 
privind activităţile de formare profesională realizate în anul anterior. 
7. Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 (1) Avizarea funizorilor de formare profesională continuă în asistenţă socială 
este atestată printr-un aviz, emis de către Biroul executiv ale cărui formă, conținut și 
regim de eliberare se stabilesc prin decizia președintelui Colegiului Național al 
Asistenților Sociali. 



 (2) Filialele furnizorilor de formare profesională continuă în asistenţă socială sunt 
considerate entități distincte şi se supun separat procedurii de avizare. 
8. La art. 13, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Furnizorul de formare profesională continuă în asistenţă socială căruia i s-a 
retras avizul poate să solicite un nou aviz numai după un an de la data comunicării 
retragerii. 
9. Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială au obligația 
de a solicita avizarea și creditarea fiecărui program de formare profesională continuă pe 
care-l desfășoară pentru asistenții sociali. 

(2) Furnizorilor de formare profesională continuă în asistenţă socială prevăzuţi la 
art.7 din normele privind formarea profesională continuă a asistenților sociali cât şi 
entităţile prevăzute la art. 17 din normele privind formarea profesională continuă a 
asistenților sociali le este interzis să susţină programele/evenimentele sau să facă 
publicitate cu privire la numărul de credite profesionale acordate pentru respectivul 
program de formare profesională continuă, înainte de eliberarea avizului de către Biroul 
Executiv. 
10. La art.22, alineatul 2, lit.a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Registrul național al furnizorilor de formare profesională continuă Furnizorii de 
formare profesională continuă în asistenţă socială are două părți: 

a) partea I, cuprinde furnizorii de formare profesională Furnizorii de formare 
profesională continuă în asistenţă socială. 
11.  La art. 23, alineatul 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 (1) Furnizorii de formare profesională Furnizorii de formare profesională continuă 
în asistenţă socială continuă avizați și înregistrați înainte de data intrării în vigoare a 
prezentelor norme, se supun procedurii de reavizare în condițiile prezentelor norme, 
luându-se în considerare data eliberării primului aviz. 

(2) Programele de formare profesională Furnizorii de formare profesională 
continuă în asistenţă socială în desfășurare sau avizate și creditate înainte de data 
intrării în vigoare a prezentelor norme vor ramane valabile, până la finalizare, în 
condiţiile stabilite prin actele aflate în vigoare la data începerii acestora, fiind exceptate 
de la plata taxei de eliberare a certificatului de participare. 
 
12. Anexa A – Sistemul de credite profesionale, secţiunea Alte activităţi 
profesionale se completează cu:  
 

Participarea la cursuri profesionale, 
conferinţe, simpozioane, schimburi de 
experienţă în străinatate  

1 credit/eveniment 

 
 

Preşedinte 

Doru BUZDUCEA 

 

Nr. 35 din 23 mai 2014 

Bucureşti 


