
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 
 

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

încheiat astăzi, 21 iunie 2019 
 
 Sedinţa Consiliului Naţional a avut loc în Bucuresti, la Hotel Rin Central, între orele 10.00 
– 12.30.  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 34 de asistenţi sociali (27 reprezentanți în 
Consiliu, 7 membri observatori, 5 împuterniciri), evidenţa nominală a participanţilor constituind 
anexă la prezentul proces-verbal.  

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, Doru Buzducea constată întrunirea 
cvorumului şi 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 2018; 
b)  aprobarea raportului financiar pentru anul 2018; 
c) aprobarea cuantumului taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe, aferente anului 2019; 
d) altele. 
 
Ordinea de zi stabilită prin decizie a preşedintelui a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România prezintă raportul de 
activitate al Biroului Executiv pentru anul 2018 şi dă cuvântul membrilor BEX, preşedinţi ai 
comisiilor operative CNASR, pentru a aduce completări în ceea ce priveşte activitatea comisiilor. 
De asemenea, preşedinţii sucursalelor teritoriale sunt invitaţi să ia cuvântul pentru a aduce 
completări rapoartelor de activitate ale sucursalelor teritoriale 
Raportul de activitate al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România dă citire raportului financiar al 
CNASR pentru anul 2018 realizat de S.C. SERANO CONSULT S.R.L., societate autorizată  de 
C.E.C.C.A.R. Fil. Ilfov cu nr. 6407/2009 care ține evidența contabilă a CNASR.  Florian Sălăjeanu, 
preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş afirmă că ar trebui o detaliere a raportului 
financiar pentru o mai bună transparenţă. Diana Cristea, Secretar executiv CNASR aduce 
completări raportului şi explică excedentul financiar. S-a făcut precizarea că încasările din 
cotizaţii sunt restanţe la plata cotizaţiei pe anii anteriori şi au fost date exemple de încasări de 
cotizaţii pe structuri teritoriale pentru a se evidenţia faptul că asistenţii sociali nu plătesc 
cotizaţia în termen. Structurile teritoriale ar trebui sa fie implicate şi în resposabilizarea 
membrilor în plata cotizaţiei de membru. Florian Sălăjeanu, preşedintele Sucursalei teritoriale 
Sălaj Maramureş afirmă că o sumă destul de mare o reprezintă comisioanele bancare. Diana 
Cristea, Secretar executiv CNASR afirmă că au avut loc discuţii cu reprezentanţii băncilor cu care 
CNASR lucrează şi că aceştia nu au venit cu nicio soluţie pentru diminuarea costurilor legate de 
comisioane. Florian Sălăjeanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş solicită o 
planificare a bugetului CNASR în funcţie de costuri. Cristina Teoroc, preşedintele Comisiei de 
strategie şi dezvoltare profesională afirmă că bugetul depinde de încasări şi realizarea lui ar fi 
posibilă dacă sucursalele teritoriale şi-ar asuma colectarea cotizaţiilor. Polixenia Condrea, 
preşedintele sucursalei teritoriale Vaslui, susţine cele afirmate de Florian Sălăjeanu şi Cristina 
Teoroc, menţionând că este necesară o planificare de la nivel central până la nivel 
local/judeţean. Lucian Bodor, preşedintele sucursalei Bacău afirmă că mulţi dintre asistenţii 



sociali restanţi la plata cotizaţiei de membru nu mai activează în domeniu. Gabriela Giuvlete, 
membru observator, asistent social jud. Braşov, solicită încasarea cotizaţiilor de către structurile 
teritoriale. Cristian Roşu vicepreşedintele CNASR, afirmă că s-ar putea realiza acest lucru, dacă 
sucursalele teritoriale s-ar implica în colectarea cotizaţiilor. Astfel sucursalele ar avea o 
vizibilitate mai bună în judeţ prin contactul direct cu membrii, iar colectarea şi depunerea în cont 
de către sucursală a sumelor colectate ar conduce şi la scăderea costurilor referitoare la 
comisioanele bancare. 
Raportul financiar al Colegiului este supus la vot. Se aprobă cu 31 de voturi pentru şi o 
abţinere. 
 
În continuare, preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România prezintă 
cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de 
funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2019 şi menţionează modificările 
aduse faţă de anul precedent. Lavinia Bucur, preşedintele sucursalei teritoriale Dolj susţine 
adăugarea unei scutiri la plata cotizaţiei pentru formele independente de exercitare a profesiei 
care nu au desfăşurat activitate în anul anterior și în acest sens, cei care activează independent 
să achite cotizaţie de membru dacă aduc o dovadă eliberată de ANAF din care să reiasă că nu au 
avut activitate pe forma indepedentă. Ştefania Savin, afirmă că este opţiunea fiecăruia de a-şi 
suspendata activitatea formei independente.  
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România supune la vot documentul 
Normele privind cuantumul taxelor şi cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de funcționare și altor activități conexe datorate pentru anul 2019. Se aprobă prin 
unanimitate de voturi. 
 
La capitolul diverse preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 
menţionează că regulamentul de funcţionare al sucursalelor a fost aprobat prin hotărâre de BEX, 
conform mandatării în şedinta Consiliului Naţional din 23 iunie 2018. 
Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România aduce în discuţie 
propunerea legislativă de modificare a Legii 466/2004 privind statutul asistentului social şi îi 
invită pe membrii Consiliului Naţional să citească punctele de vedere şi avizele negative de pe 
portalul Senatului României, date de instituţiile abilitate, cu privire la această iniţiativă. Florian 
Sălăjeanu, preşedintele Sucursalei teritoriale Sălaj Maramureş propune ca fiecare membru al 
Consilului sa aibă o reacţie cu privire la această iniţiativă legislativă care aduce prejudicii profesiei 
de asistent social. De asemenea, propune ca CNASR să aibă un reprezentant în Consiliul 
Economic şi Social. Cristian Roşu, Vicepreşedintele CNASR afirmă că în acest moment membrii 
Consiliului Naţional, prin faptul că sunt preşedinţi de sucursală, trebuie să fie mai vocali în 
teritoriu şi să explice membrilor care este situaţia de fapt şi ce se urmăreşte cu această 
propunere de modificare a Legii 466/2004 privind statutul asistentului social. Punctul de vedere 
al Consiliului Legislativ conţine argumentele necesare pentru demontarea demersului legislativ. 
Smaranda Witec, preşedintele Sucursalei teritoriale Bucureşti afirmă că nu se doreşte o 
revenire la situaţiile de dinaintea apariţiei Legii 466/2004 privind statutul asistentului social, când 
pentru un post de asistent social participau la concurs și persoane cu studii de altă specialitate. 
Cristina Teoroc, preşedintele Comisiei de strategie şi dezvoltare profesională completeză cu 
propunerea ca fiecare preşedinte de sucursală teritorială să trimită punct de vedere către Senat 
şi parlamentari, în numele sucursalei pe care o reprezintă. 
Preşedintele Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România mulțumește membrilor 
pentru prezență și declară ședința Consiliului Național al Colegiului Naţional al Asistenților 
Sociali închisă. 
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 sunt anexe la prezentul proces verbal de şedinţă. 
 
Prezentul proces verbal a fost redactat, astăzi, 21 iunie 2019, potrivit manuscrisului redactat de 
către d-ra Aida Boldeanu, având 3(trei) pagini tehnoredactate. 


