
COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea și 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 Naţional al Asistenţilor 

Sociali 

- lucrările  Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din data 

de 21 iunie 2019, 

 

în temeiul dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social 

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

Național al Asistenților Sociali,  

 

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

 

Art. 1. 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 din 23 aprilie 

2012,  se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 57, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) sunt constituite din 3 membri, iar comisiile prevăzute 

la lit. a) și lit. f) sunt constituite din 5 membri. Comisiile sunt conduse de un președinte, acesta, 



precum și ceilalți membri fiind aleși de către Congres, conform Regulamentului electoral al 

Colegiului. 

 

2. Anexa nr. 2 a 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 

iulie 2009 se modifică și se completează după cum urmează: 

La art. 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4) după cum urmează: 

Certificatul de înregistrare privind înregistrarea societății civile profesionale în Registrul național 

al asistenților sociali din România, partea a II-a, constituie dovada îndeplinirii condițiilor din 

dreptul comun și obținerea personalității juridice, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3) 

din Legea 466/2004 privind statutul asistentului social. 

3. Anexa nr. 6 a 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 481 din 

13 iulie 2009 se modifică și se completează după cum urmează: 

 

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 6 la regulament) 

ROMÂNIA 

COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 

(antet) 

Timbru sec 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

Nr. .......................... din data de ......................... 

În temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (2) și ale art. 30 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul 

asistentului social, coroborate cu dispozițiile art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b) și ale art. 19 

din Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali, 

https://lege5.ro/App/Document/gmytiobyha/regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-colegiului-national-al-asistentilor-sociali-din-30032012?d=2019-05-21
https://lege5.ro/App/Document/gmytiobyhe/hotararea-nr-1-2012-privind-adoptarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-colegiului-national-al-asistentilor-sociali?d=2019-05-21
https://lege5.ro/App/Document/gmytiobyha/regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-colegiului-national-al-asistentilor-sociali-din-30032012?d=2019-05-21
https://lege5.ro/App/Document/gmytiobyhe/hotararea-nr-1-2012-privind-adoptarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-colegiului-national-al-asistentilor-sociali?d=2019-05-21


la propunerea Comisiei de avizare și atestare profesională a Colegiului Național al Asistenților 

Sociali, 

Biroul executiv al Colegiului Național al Asistenților Sociali h o t ă r ă ș t e: 

înregistrarea în Registrul național al asistenților sociali din România, partea a II-a, a formei de 

exercitare a profesiei de asistent social, având denumirea 

..................................................................................., sediul profesional situat în localitatea 

................................................., str. ........................................ nr. ............, bl. .............., sc. ......, 

ap. ........., sectorul/județul ............................................., sucursala 

......................................................., punct/puncte de lucru situat/situate în localitatea 

............................., str. .................................... nr. .........., bl. ..............., sc. ............ap. ........, 

sectorul/județul ............................, sucursala ..................................., fiind alocat codul de 

înregistrare ..................... . 

Prezentul certificat atestă îndeplinierea condițiilor prevăzute de art 9 alin. 3 din Legea 466/2004 

privind statutul asistentului social pentru exercitarea profesiei de asistent social în mod 

independent, respectiv obținerea personalității juridice de către societatea civilă profesională de 

asistență socială 

Prezentul certificat de înregistrare este valabil sub condiția îndeplinirii standardelor de 

competență în serviciile de asistență socială, a metodologiei exercitării profesiei de asistent 

social sau ghidurilor de bună practică aprobate de Colegiul Național al Asistenților Sociali, 

precum și a Codului deontologic al profesiei de asistent social. 

 

 

Președinte, 

................................. 

 

4. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), după cum urmează: 

6) Sucursalele Colegiului prin Comitetul sucursalei au obligația de a respecta prevederile 

Regulamentului de funcționare al sucursalei. 



Regulamentul de funcționare al sucursalei este aprobat prin hotârarea Consiliului Naţional. 

În caz de nerespectare a prevederilor Regulamentului de funcționare al sucursalei, Biroul 

Executiv poate propune Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenților Sociali 

revocarea comitetului sucursalei și desfășurarea unor noi alegeri.  

Art. 2.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare de la data publicării.  

Art. 3.  Prezenta hotărâre se afişează şi pe pagina web a Colegiului Naţional al 

Asistenţilor Sociali şi se comunică structurilor teritoriale ale Colegiului, care vor lua măsuri de 

aplicare a acesteia.  

 

 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 

Doru BUZDUCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 21 iunie 2019 

Nr. 1 


