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A C T E A L E C O L E G I U L U I N A Ț I O N A L 
A L A S I S T E N Ț I L O R S O C I A L I 

 

COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI 
 

C O D U L   D E O N T O L O G I C  
al profesiei de asistent social  

 
În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social și ale art. 7 alin. (2) lit. g) din 

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

Consiliul na țional al Colegiului Na țional al Asisten ților Sociali a adoptat prezentul cod deontologic al profesiei de 
asistent social. 

CAPITOLUL I 
Dispozi ții generale  

Art. 1. — (1) Codul deontologic al profesiei de asistent social, 
denumit în continuare cod, stabilește normele obligatorii de 
conduită profesională a asistenților sociali, respectiv a membrilor 
Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, denumit 
în continuare Colegiu. 

(2) Codul are ca scop reglementarea principiilor și regulilor 
de conduită a asistenților sociali pentru a preveni apariția unor 
situații care ar putea afecta reputația și buna practică a acestora, 
dezvoltarea și consolidarea Colegiului, precum și imaginea 
corpului profesional al asistenților sociali în general. 

Art. 2. — Codul reglementează relațiile profesionale ale 
asistenților sociali și stabilește standardele de conduită a 
acestora în relațiile cu beneficiarii, membrii corpului profesional, 
precum și cu alte categorii de profesioniști. 

Art. 3. — (1) Respectarea întocmai a prevederilor prezentului 
cod constituie o obligație profesională pentru fiecare asistent 
social. 

(2) Desfășurarea activităților de asistență socială se va 
realiza numai în condițiile prezentului cod și ale legislației în 
vigoare. 

Art. 4. — (1) Colegiul poate acționa pentru tragerea la 
răspundere disciplinară a asistenților sociali care încalcă 
normele imperative privind cadrul legal al exercitării profesiei de 
asistent social, precum și pentru tragerea la răspundere penală, 
civilă, administrativă sau de altă natură, după caz. 

(2) Colegiul poate sesiza organele în drept cu privire la 
practicarea profesiei de asistent social de către o persoană care 
nu a obținut titlul profesional de asistent social, în condițiile legii. 
 

CAPITOLUL II 
Principii generale profesionale  

Art. 5. — Asistentul social are obligația de a-și exercita 
profesia potrivit prevederilor legale în vigoare privind exercitarea 
profesiei de asistent social, precum și ale normelor profesionale 
specifice din domeniul asistenței sociale. 

Art. 6. — Asistentul social este obligat să promoveze și să 
respecte valorile profesiei, metodologia exercitării profesiei, 
precum și ghidurile de bună practică în domeniu, aprobate de 
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Colegiu, asigurând în acest mod realizarea calității actului h) să se asigure de respectarea drepturilor fundamentale ale 

 

profesional. 
Art. 7. — Asistentul social trebuie să își îmbogățească 

permanent cunoștințele profesionale și să caute în mod 
consecvent să își ridice standardele de calitate ale exercitării 
profesiei, precum și în domeniul cercetării, semnalând autorității 
profesionale practicile ilicite în domeniu, precum și pe cele care 
încalcă dispozițiile prezentului cod. 

 
CAPITOLUL III 

Independen ța profesional ă și responsabilitatea 
asistentului social  

Art. 8. — (1) Asistentul social își desfășoară activitatea pe 
baza principiului independenței profesionale, care îi conferă 
dreptul de inițiativă și decizie în exercitarea actului profesional, 
cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia. 

(2) Independența asistentului social nu poate prejudicia în 
niciun fel interesele beneficiarului serviciului profesional. 

Art. 9. — Asistentul social pledează pentru condiții de viață 
care să conducă la satisfacerea nevoilor umane de bază și 
promovează valorile sociale, economice, politice și culturale, 
compatibile cu principiile justiției sociale. 

Art. 10. — Asistentul social este obligat să își exercite 
profesiunea cu responsabilitate, în conformitate cu 
competențele corespunzătoare treptelor de competență 
profesională dobândite, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul cod. 

Art. 11. — Actul profesional al asistentului social se exercită 
în mod obligatoriu olograf, cu precizarea numelui, prenumelui și 
codului alocat din Registrul Național al Asistenților Sociali, 
Partea I, precum și prin aplicarea parafei profesionale 
individuale. 

Art. 12. — Asistentul social prestează numai categoriile de 
servicii de asistență socială specifice tipului de intervenție și 
beneficiarului serviciilor, potrivit ghidurilor de bună practică în 
domeniul asistenței sociale, precum și normelor metodologice 
privind exercitarea profesiei de asistent social, aprobate de 
Colegiu, în condițiile legii. 

Art. 13. — Pentru serviciile de asistență socială prestate în 
relațiile contractuale stabilite cu beneficiarul acestora, asistentul 
social, indiferent de forma de exercitare a profesiei, beneficiază 
de un salariu sau onorariu negociat în mod liber cu beneficiarii 
serviciilor prestate sau cu furnizorii de servicii de asistență 
socială ori cu altă entitate angajatoare în cadrul cărora 
activează, după caz. 

Art. 14. — (1) Asistentul social are următoarele 
responsabilități sociale: 

a) să pledeze pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în 
vederea satisfacerii nevoilor umane de bază și promovării 
justiției sociale; 

b) să acționeze pentru a facilita accesul la servicii specifice 
și posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, 
dezavantajate sau aflate în dificultate; 

c) să promoveze condițiile care încurajează respectarea 
diversității sociale și culturale; 

d) să promoveze politicile și practicile care încurajează 
conștientizarea și respectarea diversității umane; 

e) să faciliteze și să informeze publicul în legătură cu 
participarea la viața comunitară și schimbările sociale care 
intervin; 

f) să asigure servicii profesionale în situații de urgență, în 
condițiile legii și ale normelor privind exercitarea profesiei de 
asistent social; 

g) să recunoască importanța fundamentală a relațiilor 
interumane și să le promoveze în practica profesională, 
încurajând relațiile dintre persoane cu scopul de a promova, 
reface, menține și/sau îmbunătăți calitatea vieții; 

omului și de aplicarea legislației internaționale la care România 
a aderat. 

(2) Asistentul social tratează toate cazurile date spre 
asistare, în funcție de concluziile evaluării riscului, nevoilor și 
resurselor. 

(3) Asistentul social va trata cu prioritate cazurile minorilor 
aflați în dificultate, fiind activat în mod automat principiul 
interesului superior al acestora, în condițiile Convenției ONU cu 
privire la drepturile copilului, în acest sens având obligația de a 
se autosesiza. 

(4) Asistenții sociali vor avea în vedere întotdeauna că 
propriul lor comportament reprezintă un model pentru membrii 
comunității, acționând în consecință. 
 

CAPITOLUL IV 
Obliga ții fa ță de profesia de asistent social  

Art. 15. — Asistentul social contribuie la promovarea 
profesiei de asistent social, precum și la susținerea spiritului de 
breaslă. 

Art. 16. — În vederea asigurării standardelor de integritate 
profesională, asistentul social este obligat: 

a) să promoveze și să mențină standardele de calitate în 
practica profesională; 

b) să promoveze și să dezvolte valorile și etica profesională, 
baza de cunoștințe și misiunea profesiei de asistent social; 

c) să protejeze integritatea profesională a asistenților sociali 
prin conferințe, studii, cercetare, analiză, activități de predare, 
consultanță, expuneri în cadrul comunităților, prin participarea 
activă în cadrul organizației profesionale, precum și prin alte 
acțiuni de eficientizare a activității profesionale. 

Art. 17. — În spiritul promovării demnității profesiei, asistentul 
social se va preocupa permanent ca partenerii, asociații și/sau 
angajații săi să nu lezeze drepturile persoanelor cu care 
interacționează în actul profesional, să nu diminueze încrederea 
publică în profesionalismul, onestitatea și responsabilitatea 
membrilor Colegiului, precum și pentru a preveni și elimina 
practicarea ilegală a profesiei de asistent social, sesizând în 
acest sens Colegiul. 
 

CAPITOLUL V 
Obliga ții fa ță de beneficiari  

Art. 18. — (1) Relațiile asistentului social cu beneficiarii 
serviciilor sale profesionale se bazează pe onestitate și 
confidențialitate, asistentul social având obligația de a informa 
beneficiarii asupra problemelor specifice și cheltuielilor probabile 
pe care le implică prestarea serviciilor de asistență socială. 

(2) Asistentul social are obligația de a informa beneficiarul – 
persoană fizică sau persoană juridică — în timp util asupra 
oricăror modificări intervenite în legătură cu prestația sa, care 
ar putea influența calitatea, costurile sau termenele de prestare 
a serviciilor. 

(3) Asistentul social întreprinde toate măsurile care să îi 
permită întreruperea, la nevoie, a relațiilor contractuale cu acei 
beneficiari sau cu acei angajatori care, prin cerințele sau 
atitudinea lor pe parcursul desfășurării activităților contractate, 
generează situații incompatibile. 

Art. 19. — (1) Respectarea principiului autodeterminării 
obligă asistentul social să nu decidă în numele beneficiarului. 

(2) Asistentul social sprijină beneficiarii pentru identificarea 
și dezvoltarea resurselor în vederea alegerii celei mai bune 
opțiuni și acordă toată atenția necesară intereselor celorlalte 
părți implicate în activitatea de asistență socială. 

(3) Asistentul social poate limita drepturile beneficiarilor la 
autodeterminare atunci când acesta consideră că acțiunile 
prezente și/sau viitoare ale beneficiarilor prezintă un risc pentru 
ei înșiși și/sau pentru alte persoane. 
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Art. 20. — (1) Asistentul social va furniza serviciile de 
asistență socială beneficiarilor numai în contextul unei relații 
profesionale contractuale și al consimțământului informat al 
beneficiarului, după caz. 

(2) În cazul în care beneficiarii serviciilor de asistență socială 
nu au capacitatea de a-și exprima în scris consimțământul sau 
de a contracta, asistentul social trebuie să protejeze interesele 
beneficiarului serviciului său, urmărind obținerea 
consimțământului scris al reprezentantului legal al acestuia, 
după caz. 

Art. 21. — (1) Asistentul social utilizează un limbaj clar și 
adecvat pentru a informa beneficiarii serviciilor de asistență 
socială despre scopul, riscurile și limitele serviciilor, costurile 
legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul 
beneficiarilor de a refuza sau de a rezilia relațiile contractuale 
stabilite, precum și despre perioada pentru care sunt încheiate 
raporturile contractuale de asistență socială. 

(2) În situațiile în care beneficiarul serviciilor de asistență 
socială nu înțelege sau are dificultăți în a înțelege limbajul utilizat 
în practică, asistentul social trebuie să se asigure că acesta a 
înțeles condițiile prezentate, în acest sens asigurând 
beneficiarului o explicație detaliată, direct sau prin intermediul 
unui translator/interpret, după caz. 

Art. 22. — Asistentul social informează beneficiarii serviciilor 
de asistență socială cu privire la limitele și riscurile furnizării de 
servicii prin intermediul tehnicii de calcul și de comunicare 
moderne, solicitând acordul scris al acestora pentru orice 
înregistrare audio și video, precum și pentru prezența unei terțe 
persoane, în calitate de observator sau supervizor. 

Art. 23. — Pentru a asigura o intervenție competentă, 
asistentul social are dreptul și obligația de a asigura și de a 
utiliza servicii și tehnici specializate de intervenție, în condițiile 
respectării obligației de formare profesională continuă, potrivit 
legii. 

Art. 24. — (1) Asistentul social prestează serviciile 
profesionale în concordanță cu specificul cultural al 
beneficiarilor, adaptându-se diversității culturale prin 
cunoașterea, înțelegerea, acceptarea și valorizarea modelelor 
culturale existente. 

(2) Asistentul social trebuie să dețină cunoștințe de bază 
despre mediul cultural și caracteristicile grupului sau comunității 
din care fac parte beneficiarii serviciilor de asistență socială. 

(3) Formarea profesională a asistentului social îi permite 
acestuia înțelegerea diversității sociale și culturale privind etnia, 
religia, sexul și/sau orientarea sexuală, vârsta, statutul marital, 
convingerile politice și religioase sau dizabilitățile mentale ori 
fizice ale beneficiarului. 

Art. 25. — (1) Asistentul social evită conflictele de interese în 
exercitarea profesiei și promovează o abordare imparțială a 
situațiilor profesionale. 

(2) Asistentul social informează beneficiarul despre posibilele 
conflicte de interese și intervine, după caz, în prevenirea sau 
rezolvarea acestora. 

(3) În anumite cazuri, protejarea beneficiarului poate 
conduce la încheierea relației profesionale și orientarea 
clientului către un alt profesionist sau către un alt serviciu care 
să corespundă nevoii acestuia. 

(4) Asistentul social nu folosește relația profesională cu 
beneficiarul serviciilor sale profesionale pentru obținerea de 
avantaje sau alte beneficii de orice natură în interes personal. 

(5) Asistentul social este obligat să atenueze sau să prevină 
conflictele de interese existente sau posibile. 

Art. 26. — (1) Asistentul social se bazează în activitatea 
profesională pe principiile respectării și apărării intimității 
beneficiarului, confidențialității acestuia, precum și pe principiul 
utilizării responsabile a informațiilor obținute în timpul exercitării 
profesiei sau în legătură cu aceasta. 

(2) Asistentul social nu poate solicita informații despre viața 
privată a beneficiarului serviciilor sale, decât în cazul în care 
acestea sunt relevante pentru intervenție, asistentul social 
având obligația păstrării confidențialității în privința acestora. 

(3) În anumite situații, asistentul social poate dezvălui 
informații confidențiale, cu acordul beneficiarilor sau ai 
reprezentanților legali ai acestora, după caz. 

(4) Asistenții sociali pot dezvălui informații confidențiale fără 
acordul beneficiarilor, în condițiile legii și ale actelor normative 
adoptate în vederea executării acesteia sau atunci când 
nedezvăluirea acestora ar pune în pericol viața, integritatea 
fizică a beneficiarilor sau a altor persoane. 

(5) Asistentul social informează beneficiarii serviciilor de 
asistență socială despre încălcarea confidențialității informațiilor 
pe care le dețin în legătură cu aceștia, motivația avută în vedere, 
precum și despre posibilele consecințe, în condițiile legii. 

(6) Asistentul social trebuie să păstreze confidențialitatea 
asupra identității beneficiarilor, atunci când acesta prezintă 
informații în mass-media, în condițiile legii. 

Art. 27. — În cazul în care autoritățile publice competente 
solicită, pe cale legală, informații despre un anumit caz sau 
atunci când sunt puse în pericol interesele legitime, viața ori 
integritatea beneficiarilor, asistentul social poate dezvălui 
informațiile cerute, în condițiile legii. 

Art. 28. — (1) Accesul la documentele beneficiarilor și 
transferul acestora se realizează astfel încât să se asigure 
protecția deplină a informațiilor confidențiale conținute. 

(2) Accesul la documentele beneficiarilor este permis 
profesioniștilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, 
supervizorilor sau coordonatorilor activității profesionale de 
asistență socială, precum și altor persoane autorizate în 
condițiile legii. 

(3) La cerere, beneficiarii au acces la informații din propriile 
dosare, în măsura în care asistentul social apreciază că acestea 
servesc intereselor lor și nu prejudiciază alte persoane. 

(4) La încheierea serviciilor, asistentul social are 
responsabilitatea de a arhiva dosarele clienților pentru a asigura 
accesul la informație în viitor și protecția informațiilor 
confidențiale. 

Art. 29. — (1) Contactele fizice între asistenții sociali și 
beneficiarii serviciilor de asistență socială trebuie evitate în cazul 
în care se constată că acest lucru îi prejudiciază în vreun fel pe 
aceștia. 

(2) Asistentul social care se angajează în contacte fizice cu 
beneficiarii trebuie să aibă responsabilitatea de a stabili limite 
adecvate diferențelor culturale, în condițiile legii. 

(3) Asistentul social nu poate întreține relații sexuale cu 
beneficiarii serviciilor de asistență socială sau cu rudele 
acestuia, pe toată durata prestării serviciilor profesionale către 
aceștia. 

(4) Asistentul social nu manifestă față de beneficiarii actului 
său profesional comportamente verbale sau fizice de natură 
sexuală, menite a fi înțelese ca avansuri sexuale sau solicitări de 
favoruri sexuale. 

Art. 30. — Asistentul social folosește un limbaj adecvat și 
respectuos față de client și evită folosirea termenilor care pot 
aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităților. 

Art. 31. — (1) Asistentul social va asigura continuitatea 
serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de factori cum 
ar fi: transferul, boala, indisponibilitatea temporară etc. 

(2) Asistentul social poate finaliza relația profesională cu 
beneficiarii, precum și serviciile oferite acestora atunci când 
acestea nu mai răspund nevoilor și intereselor acestora. 

(3) Asistentul social se asigură că finalizarea relației 
profesionale cu beneficiarii și a serviciilor oferite este un proces 
planificat, asupra căruia beneficiarii dețin toate informațiile 
necesare. 
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Colegiu, asigurând în acest mod realizarea calității actului h) să se asigure de respectarea drepturilor fundamentale ale 

 

Obliga ții fa ță de membrii corpului profesional  

Art. 32. – (1) Relațiile dintre asistenții sociali se bazează 
întotdeauna, indiferent de interesele personale sau ale 
persoanelor pe care le asistă, pe respect profesional reciproc. 

(2) Asistentul social își construiește reputația profesională 
numai pe baza competenței sale profesionale, fără a folosi 
mijloace de reclamă sau alte mijloace comerciale, altele decât 
cele prevăzute de lege. 

Art. 33. — (1) Concurența profesională între asistenții sociali 
se bazează numai pe competența și calitatea serviciilor 
profesionale oferite beneficiarilor. 

(2) Sunt interzise și sunt considerate acte de concurență 
profesională neloială următoarele acțiuni: 

a) tentativa sau acțiunea de denigrare sau de discreditare a 
asistenților sociali în scopul atragerii beneficiarilor de servicii de 
asistență socială; 

b) practicarea profesiei sub standardele de calitate stabilite 
prin ghidurile de bună practică în domeniu sau prin normele 
privind exercitarea profesiei de asistent social, precum și prin 
stabilirea unor onorarii derizorii având ca scop atragerea 
beneficiarilor serviciilor de asistență socială; 

c) utilizarea unor mijloace de presiune sau a funcției deținute 
în vederea atragerii beneficiarilor serviciilor psihologice sau în alt 
scop personal; 

d) utilizarea oricăror informații de specialitate nepublicate sau 
neoficiale, la care asistentul social a avut acces pe diferite căi, 
în scopul obținerii de avantaje personale. 

Art. 34. — (1) Orice litigiu între asistenți sociali cu privire la 
exercitarea profesiunii de asistent social trebuie comunicat 
imediat pentru conciliere Colegiului. 

(2) Comisia de deontologie profesională are competența 
analizării situației de litigiu create, precum și desfășurării tuturor 
actelor necesare concilierii, înainte de sesizarea altor instanțe. 

 
CAPITOLUL VII 

Obliga țiile asistentului social în 
rela țiile cu institu țiile publice  

Art. 35. — Asistentul social, salariat sau membru al unor 
comisii sau organisme de specialitate ale unor instituții publice, 
nu va divulga și nu va folosi în scopul obținerii de avantaje 
materiale personale, familiale sau de grup informații de 
specialitate care nu au fost făcute publice. 

comisii ori organisme publice sau tehnice de analiză ori decizie, 
nu se poate pronunța asupra unor acte sau documentații la a 
căror realizare este implicat personal. 

Art. 37. — Asistentul social nu va oferi avantaje materiale sau 
de orice altă natură unui funcționar public, cu intenția de a 
influența o decizie de care este interesat. 

Art. 38. — Asistentul social care își desfășoară activitatea în 
cadrul unei instituții a administrației publice, în învățământ sau 
participă în diverse foruri decizionale ori de jurizare nu va 
accepta avantaje materiale sau de orice natură oferite pentru a 
influența decizia sa. 
 

CAPITOLUL VIII 
Sanc țiunile disciplinare  

Art. 39. — (1) Încălcarea de către asistenții sociali a 
dispozițiilor prevăzute în prezentul cod constituie abatere 
disciplinară. 

(2) În urma realizării cercetării disciplinare, Comisia de 
deontologie profesională și organele de conducere ale 
Colegiului, după caz, apreciază gravitatea fiecărui caz de 
încălcare a dispozițiilor prezentului cod. 

(3) Sancțiunile disciplinare aplicabile asistenților sociali sunt 
prevăzute în art. 20 alin. (2) lit. a)—d) din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților 
Sociali. 
 

CAPITOLUL IX 
Dispozi ții finale și tranzitorii  

Art. 40. — (1) De la data adoptării prezentului cod se abrogă 
orice altă dispoziție contrară, în condițiile legii. 

(2) De la data adoptării prezentului cod autoritățile publice, 
alte persoane juridice sau entități specializate care au încadrați 
asistenți sociali vor aduce la cunoștința acestora prevederile 
prezentului cod. 

(3) Prezentul cod a fost adoptat în executarea Legii 
nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, pentru detalierea 
și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind deontologia 
profesiei de asistent social. 

Art. 41. — Punerea în aplicare a prezentului cod se 
realizează sub aspect procedural potrivit dispozițiilor 
procedurale prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă 
din prezentul cod. 

Art. 42. — Prezentul cod se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

Președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, 
Florian Valeriu Sălăjeanu  

 
București, 14 decembrie 2007. 
Nr. 1. 

 
 
 

ANEXA Nr. 1 
 

T R E P T E L E   D E   C O M P E T E N Ț Ă   P R O F E S I O N A L Ă  
ale profesiei de asistent social  

 
În conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social și ale actelor cu 

caracter normativ aprobate de către Colegiul Național al Asistenților Sociali în aplicarea unitară și detalierea dispozițiilor legii, 
pentru punerea în executare a acesteia, treptele de competență profesională sunt: 

a) asistent social debutant; 
b) asistent social practicant; 
c) asistent social specialist; 
d) asistent social principal. 
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ANEXA Nr. 2 
 

D I S P O Z I Ț I I   P R O C E D U R A L E  

Art. 1. — (1) Procedura răspunderii disciplinare și 
deontologice a asistentului social are la bază prevederile Legii 
nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, denumită în 
continuare lege, și ale art. 20 și 21 din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților 
Sociali. 

(2) Plângerile și reclamațiile privind încălcarea Codului 
deontologic al profesiei de asistent social, precum și a 
dispozițiilor legale privind exercitarea profesiei de asistent social 
vor fi adresate președintelui Colegiului Național al Asistenților 
Sociali, denumit în continuare Colegiu, care va lua măsurile 
necesare în vederea începerii cercetării disciplinare. 

(3) Cercetarea disciplinară este o cercetare profesională 
realizată în scopul analizării și soluționării actelor de sesizare 
privind încălcarea de către asistenții sociali a normelor 
deontologice ale profesiei, precum și a altor aspecte privind 
condițiile prestării serviciilor de asistență socială. 

Art. 2. — Responsabilitatea analizării pe fond a sesizărilor 
primite aparține Comisiei de deontologie profesională a 
Colegiului. 

Art. 3. — (1) După înregistrarea sesizării, în termen de 
maximum 15 zile de la data primirii sesizării, președintele 
Colegiului convoacă prin decizie Comisia de deontologie 
profesională a Colegiului, pentru analizarea și soluționarea 
actului de sesizare înregistrat, fixând data și locul ședinței. 

(2) La data stabilită prin convocator, Comisia de deontologie 
profesională analizează actul de sesizare primit și în funcție de 
conținutul acesteia propune Biroului executiv soluționarea 
acesteia sau punerea în mișcare a procedurii cercetării 
disciplinare prealabile. 

Art. 4. — (1) Procedura cercetării disciplinare prealabile 
urmărește obținerea tuturor datelor necesare în vederea 
soluționării pertinente a sesizării primite. 

(2) Comisia de deontologie profesională poate convoca și 
audia persoanele care au legătură cu faptele sesizate, poate 
adresa cereri către autoritățile responsabile sau poate solicita 
avizul celorlalte comisii operative ale Biroului executiv. 

(3) Comisia de deontologie profesională poate solicita avizul 
consilierului juridic, în legătură cu interpretarea și aplicarea 
actelor normative incidente în cauză. 

(4) Comisia de deontologie profesională poate hotărî 
deplasarea unei comisii de control profesional constituite din 
asistenți sociali principali, în vederea cercetării faptelor care au 
fost deduse judecății. 

Art. 5. — (1) Cercetarea disciplinară prealabilă nu poate 
depăși în niciun caz 15 zile de la data stabilirii primei ședințe a 
Comisiei de deontologie profesională. 

(2) Cercetarea disciplinară prealabilă va conține în mod 
obligatoriu audierea asistentului social sau a asistenților sociali 
care formează obiectul sesizării. 

(3) În cazul existenței unor motive întemeiate pentru care nu 
este posibilă audierea asistenților sociali care formează obiectul 
sesizării, Comisia de deontologie profesională va solicita 
acestora un punct de vedere asupra faptelor sesizate, în baza 
unui chestionar anteformulat de către membrii comisiei 
operative. 

(4) Rezultatele obținute în urma realizării cercetării 
disciplinare prealabile vor fi anexate la propunerea de 
soluționare aprobată de către Comisia de deontologie 
profesională, ce va fi înaintată Biroului executiv, în vederea 
aprobării. 

Art. 6. — (1) Biroul executiv aprobă prin hotărâre propunerea 
de soluționare a cazului sesizat și dispune comunicarea hotărârii 
către reclamant, persoanele sancționate și autoritățile 
competente, după caz. 

(2) În cazuri excepționale, Biroul executiv poate mandata 
președintele Colegiului pentru aprobarea propunerii înaintate de 
către Comisia de deontologie profesională. 

(3) În cazul în care anumite persoane sunt nemulțumite de 
soluția dată prin hotărârea aprobată de Biroul executiv, acestea 
pot utiliza căile de atac prevăzute la art. 20 din Regulamentul 
de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților 
Sociali, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii. 

(4) Hotărârea Biroului executiv rămâne definitivă în cazul 
necontestării acesteia în termen de 15 zile de la comunicare, 
precum și în cazul în care aceasta este confirmată de hotărârea 
Consiliului național, adoptată în condițiile legii și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului 
Național al Asistenților Sociali. 

Art. 7. — Autoritățile publice sau alte persoane juridice care 
au încadrați asistenți sociali vor sesiza Colegiului orice faptă a 
acestora prin care sunt încălcate dispozițiile Codului deontologic 
al profesiei de asistent social, precum și alte dispoziții obligatorii 
în exercitarea profesiei de asistent social. 



 

 
* 

 

 
R E C T I F I C Ă R I  

În anexa la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 356/2008 privind modificarea 
Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției „Monitorul 
Oficial, Partea I”): 

— la art. 14 alin. (1), în loc de: „.art. 13 alin. (3)” se va citi: „.art. 13 alin. (2)...”; 
— la art. 14 alin. (4), în loc de: „.art. 13 alin. (3)” se va citi: „.art. 13 alin. (2)...”. 


