
 

 

 
 
 

CERERE OPȚIUNE PERSOANA CU HANDICAP GRAV 
 

 
Subsemnat(ul/a) _____________________________________, având CNP __________________, 

domiciliat(ă) în localitatea _________________________ str. _____________________________, 

nr. _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, judeţul ___________________, posesor/posesoare 

al (a) actului de identitate seria ____,nr. ___________, eliberat de ___________________, la data 

de __________, născut(ă) la data de ___________, în localitatea/judeţul ______________________, 

fiul (fiica) lui ___________________ şi al ___________________, persoană cu handicap grav cu 

drept la asistent personal potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. __________, 

eliberat de ___________________________, încadrată în gradul 1 de invaliditate, potrivit Deciziei 

medicale asupra capacităţii de muncă nr. __________, emisă de ____________________________, 

cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din 

Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, Ia data prezentei: 

 -  beneficiez /  nu beneficiez de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie 

de însoţitor prevăzută la art. 56 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual 

grav, şi optez pentru: 

 asistent personal; 

 indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din 
aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav; 

 indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar va rămâne la casa teritorială/sectorială de pensii, celălalt exemplar se 
va transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv 
a sectorului municipiului București. 
 

 

 

 
DECLARAȚIE 

de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679 

DECLAR CĂ:  

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene.  

Am fost informat(ă) că, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679 / 2016, am următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor 
(“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin operatorului precum și în scopul 
intereselor și drepturilor ce îmi revin.  

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice precum și 
instituțiilor abilitate.  

 
 
 

Data,    Semnătura, 

 


