
                      

Către, 
 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VÂLCEA 
 

 
 Subsemnatul/a _______________________________________________________, Cod 

numeric personal _____________________________, având domiciliul în localitatea  

______________________________________________________, cod ____________ 

strada_________________________________________, nr. _______, bloc _______ scara ____, etaj 

____, ap. ____, judeţul/ sector _____________, România, posesor act identitate (buletin de identitate/ 

carte de identitate, paşaport, etc.) ______ seria ____, nr. _________, eliberat de ____________, la data 

de ___________, născut(ă) la data de _______________ în localitatea ______________, judeţul 

____________, fiul(fiica) lui _______________ şi al/a __________________, solicit eliberarea unei 

NOTIFICĂRI A CALITĂŢII DE NEASIGURAT ÎN SISTEMUL DE SECURITATE SOCIALĂ 

DIN ROMÂNIA, în vederea/ ca urmare a  desfăşurării unei activităţi sezoniere în Republica Federală 

Germania, în perioada ___________________________.  

 Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României pentru 

declaraţii neadevărate, că în perioada pentru care solicit emiterea notificării:  

 nu desfăşor  nu am desfăşurat  nu voi desfăşura activitate profesională în România; 

şi că: 

 desfăşor  am desfăşurat  voi desfăşura activitate cu caracter sezonier în Germania; 
  

Nume purtate anterior  ..................................................................................................... 
 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile calendaristice, Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea cu privire la 

orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de 

consecinţele inacţiunii mele.  

 

Anexez prezentei solicitări următoarele documente: 

 - copie act de identitate,  

  - copie decizie încetare a activității sau de suspendare (concedii fără plata pentru studii sau 

interese personale, șomaj) 

 - documente referitoare la activitatea sezonieră desfăşurată în Germania, precum copie contract 

încheiat cu un angajator din acest stat, etc. 

 - ______________________________________________ 

 
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 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. 

Îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal în 
cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice precum şi instituţiilor abilitate. 

 Îmi dau consimţământul şi solicit transmiterea adeverinţei prin poştă, ca scrisoare simplă, la adresa de domiciliu şi îmi 

asum toate consecinţele privind protecția datelor personale în această situaţie. 

 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 

  

Data  . .      Semnătura __________________ 

         Z    Z   L    L   A   A   A   A 
 

  


