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Biroul executiv 

 Președinte – Doru Buzducea 

 Vicepreședinte – Florian SALAJEANU 

 Vicepreședinte – Eugen LUCAN 

 Președinte Comisia de avizare și atestare profesională  

 – Nicoleta PREDESCU 

 Președinte Comisia de fomare profesională continuă 

  – Felicia MIHAI 

 Președinte Comisia de deontologie profesională 

  – Marinela GRIGORE 

 Președinte Comisia de strategie și dezvoltare profesională  

 – Ioan DURNESCU 
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Strategia Colegiului Național al 

Asistenților Sociali pentru perioada 2012 - 

2017 

 Consolidarea instituțională a Colegiului 

 O rapidă organizare a sucursalelor Colegiului 

 Creșterea numărului de membri 

 O vizibilitate pozitivă la nivel național 

 Promovarea internațională a Colegiului 

 Reprezentarea constantă a intereselor membrilor 
Colegiului 

 Consolidarea relației cu mediul socio-economic și cu cel  

    Universitar 

 Formarea și supervizarea continuă 
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Acte normative ce vizează exercitarea profesiei de 

asistent social emise de către Colegiul Național al 

Asistenților Sociali în anul 2012 

 

 

Congresul Național 

 Hotărârea nr. 1/2012 a Congresului Național privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali – 
publicată în Mof. al României nr. 265/23.IV.2012; 

 

Consiliul Național 

 Hotărârea nr. 2/ 2012 a Consiliului Național privind aprobarea normelor privind 
taxele și cotizațiile datorate către Colegiul Național al Asistenților Sociali; 

 

Biroul executiv  

o Hotărârea nr. 2/2012 a Biroului Executiv privind o serie de măsuri vizând 
gestionarea evidenței conținute de Registrul Național al Asistenților Sociali din 
România și încetarea unor documente emise pentru desfășurarea activităților 
de asistență socială; 
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Reprezentare 

 Participare la ședințele Consiliului Consultativ al Oficiului Român 
pentru Adopții ; 

 Participare la conferințe, seminarii; 

 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; 

 Organizare vizită de lucru – delegație METS Franța – septembrie 
2012; 

 Organizare vizită de lucru – delegație China – noiembrie 2012 

 Colegiul Național al Asistentilor Sociali se află în dialog 
interprofesional cu mai multe organizații profesionale naționale și 
sprijină orice inițiativă de reglementare și dezvoltare ale profesiei de 
asistent social și activităților profesionale; 
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Diverse 

 

 

 19 solicitări privind emiterea certificatelor de recunoaștere internațională; 

 Solicitări primite din partea  General Social Care Council din Anglia, autorităti 

similare din Irlanda, Italia și Germania privind  situația profesională a anumitor 

persoane (recunoaștere diplome, drept de practică) – gestionate prin sistemul 

IMI PQ NET  al Comisiei Europene 

 Inițierea programului “Dialoguri” – organizarea lunară a unor dezbateri și 

întâlniri de lucru ale asistenților sociali; 
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Parteneriate 

 membru observator în cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din România 

 membru în Asociaţia Registrul Român de Lobby 

 membru în Sistemul IMI, cu rol de autoritate română competentă pentru profesia de asistent social (coordonat de 
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului) 

 reînoirea parteneriatului instituțional cu ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR – noiembrie 2012 

 Parteneriate cu: 

 Universitatea din București 

 Universitatea de Vest din Timișoara 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca 

 Universitatea A.I.Cuza din Iași 

 Universitatea din Oradea 

 Universitatea Petre Andrei din Iași 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 

 Universitatea George Bacovia din Bacău 

 Universitatea din Petroșani 

 Universitatea Eftimie Murgu din Reșita 

 Universitatea Ovidius din Constanța 

 Universitatea Transilvania din Brașov 
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Zilele Asistenței Sociale - 2012 

 Județele în care s-au organizat evenimente dedicate Zilelor 

Asistenței Sociale au fost: Iași, Bacău, Satu Mare, Botoșani, Sibiu, 

Timiș, Constanța-Tulcea, Călărași, Maramureș, Dolj, București, 

Mehedinți, Suceava, etc 
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SUCURSALE TERITORIALE 
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Activitate Comisie de avizare și atestare 

profesională - perioada 01.01.2012 – 31.12.2012  

 

Președinte: Predescu Liliana Nicoleta 

Membrii: Witec Smaranda 

                Ghițulescu Nelida  

   Ene Theodora 

                 Dan Ioan Mihail 

 

- 16 ședinte; 

- 501 asistenți sociali înscrişi; 

- 16 cabinete de asistență socială înființate; 

- 1 societate civilă profesională de asistență socială 

 

Activități: 

1. Eficientizarea activității- ROI, Plan de Acțiune; 

2. Creșterea transparenței- Audiențe; 

3. Inițierea unor acțiuni menite a crește numărul persoanelor care se înregistrează în 

RNASR; 

4. Direcții de viitor. 
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Statistică: asistenți sociali înregistrați pe judetețe  

perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 
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Statistică:Asistenți sociali pe trepte 

de competență profesională și sex 
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Comisia de formare profesională 

continuă 

 Președinte : Mihai Felicia 

 Membrii : Ema Șeclăman 

       Buhuși Ciprian 

Activități: 

 analiza solicitărilor de avizare ca furnizori de formare profesională continuă în 
asistență socială și a celor de creditare a activităților de formare profesională 
continuă – 18 solicitări/documentații aferente; 

 avizarea furnizorilor de formare profesională continuă – 5 furnizori avizaţi; 

 avizarea/creditarea activităților de formare profesională continuă – 11 programe 
creditate; 

 1 dosar înregistrare furnizor respins și 1 dosar creditare activități de formare 
profesională respins 

 întâlniri de lucru ale membrilor CFPC în vederea  realizării Regulamentului de 
organizare și funcționare al Comisiei, planul de acțiune pentru perioada 2012-2017, 
model de convenție - cadru privind efectuarea stagiilor de practică de către studenții 
facultăților de asistență socială, model fișă de evaluare a stagiului de practică - anexă 
la convenție. 
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Furnizori de formare profesională continuă în 

asistență socială avizați  de către Colegiul  Naţional 

al Asistenților Sociali în anul 2012  

Nr. Crt. FURNIZOR DE FORMARE 

PROFESIONALA 

SEDIU DATE DE CONTACT 

1.     

ASOCIATIA DE SERVICII SOCIALE, 

CONSULTANTA SI FORMARE IN 

DOMENIUL SOCIAL 

Constanta 

Str. Nicolae Grindeanu, 

nr.62, bl.E6, ap.88 

marinelagrigore@yahoo.com 

tel: 0723 069 987 

2.   ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 

INVATAMANTULUI EUROPEAN BACAU 

Bacau, str. Mioritei, 

nr.16 

apie84@yahoo.com 

tel: 0234 544 932 

3.   CENTRUL PENTRU INITIATIVE SOCIALE 

IMPROVE 

Medias, sos. Sibiului, 

nr.29, ap.3 

cis_improve@yahoo.com 

744.  536 

4.     ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN IN 

DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE 

Tulcea, 

Aleea Metalurgistilor, 

nr.7, , bl. X1, sc. B, et. 

4, ap.18 

ecsociala_ircas@yahoo.com 

tel: 0744 998 437 

5.   ASOCIATIA PENTRU INITIATIVA SI 

DEZVOLTARE CONTINUA 

Ploiesti, str. Tarnave, 

nr.1, bl.A1, sc.G, et.3, 

ap.102 

office@acumaidc.ro 

tel: 0731 622 371 

 

mailto:marinelagrigore@yahoo.com
mailto:apie84@yahoo.com
mailto:cis_improve@yahoo.com
mailto:ecsociala_ircas@yahoo.com
mailto:office@acumaidc.ro
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Comisia de deontologie 

profesională 

 Președinte : Grigore Marinela 

  Membrii : Lazăr Florin 

                   Subașu Adrian 

 

 

 

 

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 ședințele ordinare ale Biroului Executiv (președintele de comisie). 
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Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare al 

CNASR. 

 Primește și analizează sesizările referitoare la litigiile ivite între asistenții sociali sau 

între formele independente de exercitare a profesiei – 1 caz  

 Realizează procedura de conciliere sau, după caz, formulează un răspuns motivat în 

situațiile în care sesizările prevăzute nu sunt de competența Colegiului ori nu 

necesită conciliere – 1 caz 

  Aplică dispozițiile  cu privire la instrumentarea plângerilor vizând abaterile 

disciplinare/profesionale ale asistenților sociali și pe cele privind realizarea cercetării 

disciplinare/profesionale prealabile – 3 cazuri 

  Aplică sancțiunile prevăzute în ROF privitoare la abaterile disciplinare/profesionale 

ale asistenților sociali sau după caz a persoanelor cu atribuții de asistență socială 

luate în evidența Colegiului și păstrează evidența lor – 2 cazuri 

   Exercită orice alte atribuții stabilite  în ROF sau prin acte emise de organele de 

conducere ale Colegiului. – 2 cazuri 
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Comisia de strategie și dezvoltare 

profesională 

Președinte: Ioan Durnescu 

 Membrii:  Marius Voj 

                Adolf Papp 

 

Activități: 

 

1.Elaborarea Strategiei Colegiului Național al Asistenților Sociali – 2012-2017; 

2.Elaborare material privind competențele profesionale ale asistenților sociali – în funcție 

de treptele profesionale; 

3.Eficientizarea activității- ROI, Plan de Acțiune. 
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RAPORT FINANCIAR 

privind activitatea desfășurată în  exercițiul 

financiar 2012 

 
 CNAS– COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI, cu sediul în București, str. 

Biserica Amzei nr.29 , et. 3, sector 1, cod fiscal 17400940  a încheiat exercițiul financiar anul 2012 

conform situației următoare: 

 

 

Denumirea indicatorului Valoare (RON) 

    

Venituri din cotizații membri  217 062 

Venituri din taxe 114 053 

Venituri din dobânzi disponibile 25 

 Alte venituri 295 

Total venituri 331 435 

    

Cheltuieli materiale și ob inv 26 132 

Cheltuieli întreținere și prime de asig 14 577 

Cheltuieli de protocol 3 332 

Cheltuieli cu transportul 17 428 

Cheltuieli de poștale 1 870 

Cheltuieli comisioane bancare 3 512 

Cheltuieli serv terți 16 945 

Cheltuieli salariile și taxe  2 824 

Alte chelt (cofinanțare proiect) 244 815 

Cheltuieli activități scop nelucrativ 331 435 
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 C.N.A.S. are finanțare nerambursabilă de la  AMPOSDRU pentru implementarea  a 

două  proiecte : 

 « Ocupații de calitate în servicii sociale » POSDRU/79/1.4/S/55718 ; 

 « COMBAT - Consiliere, Ocupare, Schimbarea mentalităților, Eliminarea 

barierelor, Accesibilizare, Training” POSDRU/96/6.2/63885. 

 C.N.A.S. contribuie la desfășurarea activităților în cadrul proiectului « Ocupații de 

calitate în servicii sociale » POSDRU/79/1.4/S/55718 si prin contribuție proprie.  

 C.N.A.S. are toate registrele contabile conform legii contabilității  completate  la zi. 

 Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform normelor prevăzute de legislație  

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. 

 Evidența contabilă a fost ținută de SC SERANO CONSULT SRL, societate autorizată  

de C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr 6407/2009 

  La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale 

contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă 

fidel rezultatele și poziția financiară a C.N.A.S., sunt neutre, prudente, sunt complete 

sub toate aspectele semnificative. 
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Date de contact 

 București, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod poștal 010393  

 

tel1: 0748 124 585  

tel2: 021 317 51 25  

fax1: 031 817 20 47  

fax2: 021 317 24 30  

 

e-mail: cnasr@cnasr.ro  

 

Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312  

Banca: Raiffeisen Bank, Agenția Piața Romană București  

 

 Cod fiscal: 17400940 

 Program de relații cu publicul:  

luni-joi  

orele 10.30-14.30  

 Ne găsiți și pe facebook! 

https://www.facebook.com/pages/Colegiul-National-al-Asistentilor-

Sociali/389585134464990 


