
 

 

ANEXA NR. 3                           

 

ACT DE CONSTITUIRE ŞI DECLARARE  

AL CABINETULUI INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Subsemnatul/a_______________________________________________________________, 

domiciliat/a în _______________, str. ___________________________________, nr. ____, bl. ____, 

sc. ____, et. ____, ap. ____, sector/judeţ ____________________________, legitimat/ă cu CI/BI, seria 

______, nr. _______________, eliberat/ă de către ____________________, la data de 

______________, CNP: ______________________, în calitate de asistent social, având codul: 

______________, prin prezenta: 

DECLAR 
 

constituirea, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind 

statutul asistentului social, a cabinetului individual  de asistenţă socială, având: 

1. Denumirea: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________; 

2. Sediul profesional situat în __________________________, str. _______________________ 

____________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, 

sector/judeţ __________________________; 

3. Puncte de lucru situate  

în a)__________________________, str._______________________ 

____________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, 

sector/judeţ __________________________, b)__________________________, str. 

_______________________ ____________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. 

____, et. ____, ap. ____, sector/judeţ __________________________. 

Patrimoniul iniţial al cabinetului individual de asistenţă socială este constituit din aportul 

titularului, conform documentelor anexate (acte de proprietate, facturi, chitanţe, bonuri fiscale, etc.), în 

valoare totală de __________________ lei(RON). 

 şi cer înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România – 

partea a II-a. 

În susţinerea cererii formulate anexez documentele de care înţeleg să mă folosesc (conform 

opis) şi mă oblig ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să 

depun la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele care atestă modificările intervenite la 

prezenta declaraţie, pe care mi-o asum în întregime. 

Prin prezenta declar ca am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 466/2004, respectiv a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi a 

celorlalte acte cu caracter normativ aprobate de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, pe 

care mă oblig să le respect întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii. De asemenea, mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) 

aprobate de către Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, să aduc la cunoştinţa Biroului executiv 

orice litigiu în care sunt implicat, în legătură cu exercitarea profesiei de asistent social, în termen de 15 

zile calendaristice de la data apariţiei acestuia. 



 

 

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile prevederilor legislatiei de protectie a datelor cu 

caracter personal in vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice 

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 

de abrogare a Directivei 95/46/CE, îmi exprim consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea eliberării certificatului de înregistrare al formei 

independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioară a 

acestora. 

 

 

Data:_________________________                                            

_________________________________________ 

                                                                                               (semnatura şi parafa individuală) 

 


