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Nr. __________ din _______________________ 

 

 

 

C E R E R E 
 

 

 

 Subsemnatul/a ______________________________________________ legitimat/a cu B.I./C.I. 

seria __________, nr. __________________, domiciliat/a în localitatea _______________________, str. 

____________________________________, nr. _________, bl. _________, sc. __________, ap. _____, 

având CNP: ______________________ solicit eliberarea unei adeverinţe privind datele necesare 

determinării stagiului de cotizare. 

 Documentul menţionat mai sus îmi este necesar la: 

 verificare / informare 

 bancă 

 obţinerea indemnizaţiei pentru creştere copil 

 angajare 

 şomaj 

 tribunal / judecătorie 

 alte situaţii __________________________________________________ 

Anexez la prezenta cerere: 

• copia actului de identitate 

• _____________________________________________ 

 

 

Data ________________     Semnătura, 

         _______________________ 
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Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

DECLAR CĂ: 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat(ă) că, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi de 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin operatorului precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce 

îmi revin. 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu 

caracter personal în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice precum şi instituţiilor abilitate. 

 

 

        Data ...................                                                                          Semnătura .................. 

 


