
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 

încheiat astăzi, 21 martie 2017 
 
 Sedinţa Consiliului Naţional a avut loc in Bucuresti, la Hotel Ibis Gara de Nord, sala 
George Enescu, între orele 10.00 – 13.00.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 41 de asistenţi sociali (38 reprezentanti in 
Consiliu, 2 imputerniciți ai reprezentanților în Consiliu și un observator), evidenţa nominală a 
participanţilor constituind anexă la prezentul proces-verbal.  

După realizarea prezenţei, preşedintele şi membrii Biroului executiv au constatat 
existenţa cvorumului, necesar pentru desfăşurarea lucrărilor şi adoptarea hotărârilor.  

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea ia cuvantul prin a 
aminti ca în anul 2016 Adriana Mihalache, președinele Sucursalei Teritoriale Constanța, a 
decedat și a cerut membrilor Consiliului să țină un scurt moment de reculegere în memoria 
acesteia. 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea dă citire 
convocatorului Şedinţei Consiliului Naţional. Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, după cum 
urmează:  

a)  aprobarea raportului de activitate al Biroului Executiv pentru anul 2016; 
b)  aprobarea raportului financiar pentru anul 2016; 
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2017; 
d) altele. 
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea solicită 
modificarea desfășurării ordinei zi pentru a îi da mai întâi cuvântul doamnei Cristina Stoica, 
expert contabil pentru a prezenta raportul financiar pentru anul 2016. Doamna Cristina Stoica 
prezintă situația veniturilor și a cheltuielilor realizate în anul 2016 și menționează că C.N.A.S.R. 
are toate registrele contabile conform legii contabilitatii  completate  la zi. Inventarierea 
patrimoniului s-a efectuat conform normelor prevazute 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. 

Doamna Cristina Grasu – președintele Structurii Teritoriale Buzău-Ialomița solicită 
posibilitatea evidențierii unui subcont pe fiecare sucursală. Doamna Cristina Stoica, expert 
contabil afirmă că lucrul acesta nu este posibil. Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor 
Sociali din România, Doru Buzducea intervine afirmând că în Normele privind cuantumul taxelor 
și cotizațiilor sunt prevăzute procentele ce revin structurilor teritoriale din încasări. De 
asemenea, acesta prezintă cuantumul încasărilor la cotizația de membru pe anul 2016 pentru 
fiecare județ.  
Se supune la vot aprobarea raportului de financiar pentru anul 2016. Se aprobă cu 39 de voturi 
pentru și 1 abținere. 

În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru 
Buzducea prezintă cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2017, propunerea find 
ca nivelul acestora să se păstreze la nivelul ultimilor ani ( 2012, 2013, 2014,2015, 2016). 

De asemenea, s-a solicitat ca în urma efectuării plății cotizației de membru, dovada plății 



să fie transmisă pe email, scanat, sau pe fax în vederea înregistrării documentului în baza de date 
și arhiva CNASR. 

Se supune la vot aprobarea Normelor privind cuantumul taxelor și cotizațiilor pentru 
anul 2017. Se aprobă cu 39 de voturi pentru și 1 abținere. 

În continuare, preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru 
Buzducea prezintă Biroul Executiv al CNASR și solicită ulterior membrilor Consiliului să prezinte 
aspecte din activitatea acestora. Fiecare membru din Consiliu se prezintă și relatează, în funcție 
de realizările acestora, aspectele considerate de către aceștia ca fiind relevante pentru 
activitatea desfășurată până în prezent pe perioada mandatului. Problema salarizării este ridicată 
de mai mai mulți reprezentanți – în speță Legea 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România, Doru Buzducea afirmă că aceste aspecte sunt cunoscute, că este îmbucurător că 
asistenții sociali beneficiază de o salarizare bună și că sunt informații că vor fi reglementate și 
aspectele sesizate, în acest sens CNASR a realizat demersuri transmițând Ministerului Muncii 
adrese prin care atrăgea din nou atenția asupra reglementărilor privind statutul asistentului 
social.  

Ioana Bora, președintele Sucursalei Teritoriale Cluj, prezintă situația domnului Valentin 
Tîrnăcop întâmpinată în activitatea acestuia în cadrul cabinetului individual de asistență socială. 

Valeria Guliman, președintele Sucursalei Teritoriale Sibiu, aduce în discuție siuația 
asitentului social Paul Lungu din Constanța. Ionuț Rotaru, președintele Sucursalei Teritoriale 
Tulcea, ia cuvântul și afirmă că îl cunoștea pe Paul Lungu, participând alături de acesta la diferite 
comisii de concurs, evenimente profesionale etc. și că era un asistent social implicat, responsabil 
iar situația regretabilă prin care a trecut nu este clară. Eugen Lucan, vicepreședintele Colegiului 
Naţional al Asistenţilor Sociali din România a solicitat realizarea unui comunicat de presa privind 
”prezumția de nevinovăție” care să apere reputația asistentului social Paul Lungu și care 
totodată să invite presa la decență și discreție până la finalizarea anchetei. Președintele 
Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea afirmă că se va discuta 
cazul în Biroul Executiv.  

Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Doru Buzducea 
continuă prin a da citire Raportului de activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România pentru anul 2016. Informațiile sunt prezentate prin trecerea în revistă a strategiei pe 
care a propus-o la începutul mandatului, în conformitate cu materialele supuse aprobării și 
comunicate reprezentaților în Consiliu, care se constituie ca anexă la prezentul proces verbal. 
Prin strategia propusă la începutul mandatului s-a reușit o mai bună vizibilitate la nivel național, 
au fost organizate structurile teritoriale la nivelul județelor țării, reprezentarea intereselor 
membrilor prin întâniri cu autorități, ministere, instituții ale statului etc., introducerea masterului 
cu domeniu de studiu – asistența socială, consolidarea relatiei cu mediul universitar – CNASR are 
încheiate protocoale cu toate universitățile din țară în cadrul cărora există catedre de asistență 
socială. 

După prezentarea succintă a activităților, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor 
Sociali, Doru Buzducea  dă cuvântul președinților/reprezentanților comisiilor din subordinea 
Biroului Executiv.  

Doamna Marinela Grigore, președintele Comisiei de deontologie profesională a 
menționat că activitatea Comisiei pe anul 2016 a fost una intensă, pe adresa Comisiei venind din 
ce în ce mai multe sesizări. 

Doamna Cerasela Predescu – președintele Comisiei de avizare și atestare profesională a 



CNASR - a luat cuvântul și a prezentat pe scurt care a fost activitatea Comisiei de avizare și 
atestare profesionala a CNASR pe parcursul anului 2016. A precizat că numărul de solicitări 
pentru înregistrarea în RNASR a fost în creștere și activitatea comisiei a fost una intensă. 

Doamna Felicia Mihai – președintele Comisiei de formare și atestare profesionale a 
CNASR – a luat cuvâtul si a prezentat pe scurt activitatea Comsiei de formare profesională a 
CNASR pe parcursul 2016. A menționat, totodată, că va rămâne aproape viitorilor membrii ai 
Comisiei de formare pentru mandatul următor. 

Domnul Ioan Durnescu, președintele Comisiei de strategie și dezvoltare profesională 
pentru a prezentat activitatea comisiei, precizând faptul că CNASR a fost reprezentat în cadrul 
mai multor întâlniri organizate la nivel internațional prezentând cauza asistenților sociali din 
România 

Domnul Florin Lazăr, membru al Comisiei de cercetare în asistență socială, a enumerat 
studiile realizate de comisie în anul 2016, faptul că la studiile aflate în lucru mai sunt județe care 
încă nu au răspuns la chestionarele transmise și a prezentat planul pentru anul 2017. Studiile 
realizate de către Comisie sunt importante și au stat la baza discuțiilor purtate de CNASR cu 
autoritățile statului. 

Aida Boldeanu, din cadrul Departamentului de comunicare și relații publice a CNASR,  
prezintă succint activitatea Comisiei de imagine și comunicare a CNASR.  De asemenea, a solicitat 
implicarea tuturor în promovarea profesiei de asistent social și a menționat faptul că CNASR este 
implicat așa cum s-a întâmplat cu cazurile apărute în presă în care denumirea de asistent social 
era folosită eronat sau locuri de muncă scoase la concurs pentru asistenți sociali însă condițiile 
de studii erau altdele decât asistență socială.  
Se supune la vot aprobarea raportului de activitate pentru anul 2016. Se aprobă cu 39 de 
voturi pentru și 1 abținere. 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea solicită 
membrilor, cu privire secțiunea diverse de pe oridinea de zi, dacă sunt lucruri de adăugat. Dat 
fiind faptul că nu sunt alte aspecte de discutat preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor 
Sociali, Doru Buzducea declară şedinţa Consilului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor 
Sociali încheiată şi multumeşte membrilor pentru prezenţa acestora. 
 La prezentul proces verbal de şedinţă se anexează documentele supuse dezbaterii în 
cadrul sedinţei ordinare a Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 
precum şi evidenţa nominală a membrilor prezenţi, cu semnăturile participanţilor cu drept de 
vot. 
 Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 21 martie 2017, potrivit manuscrisului 
redactat de către d-ra Aida Boldeanu, având 3(trei) pagini tehnoredactate. 

 
 

 
 

 


