
   Anexa nr. 11 la HG 64/2011   

 Nr. __________/____________  

  

  

  

CERERE  

pentru eliberarea certificatului care atestă componenţa familială, necesar reîntregirii familiei    

  

  

Subsemnatul(a), _________________________________________________ fiul/fiica lui 

____________________________ şi al/a ____________________________ născut(ă) la data de 

__________________ în localitatea _______________________ sector/judeţul _____________ 

posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ____ nr. ____________ C.N.P. 

________________________ vă rog să binevoiţi a-mi elibera un certificat din care să rezulte 

componenţa familială, în baza documentelor anexate, acesta fiindu-mi necesar în vederea 

depunerii actelor de reîntregire a familiei, la Ambasada (Consulatul) _______________________   

Menţionez că am luat cunoştinţă de faptul că datele înscrise în certificat sunt date cu 

caracter personal, care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date .  

              În acest sens, certificatul va fi folosit numai în scopul declarat.    

           Anexez documentele doveditoare, precum şi consimţământul autentic al membrilor de 

familie privind comunicarea datelor acestora către Ambasada (Consulatul) _________________    

  

  

  

  

             Data                              Semnătura  

.....................................            ...............................................  

  

  



  
Dată în faţa mea  

Ofiţer de stare civilă,  

  
.............................................  

(nume prenume și semnătură)   
  

Astăzi __________________________  
  

  

  

DECLARATIE DE CONSIMȚĂMÂNT  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
  
  

      Subsemnatul(a), ……….........................................................................................……………............, 

fiul/fiica lui ………….....…..................................... şi al/a ………….............................…………........ , 

născut(ă) la data de ............................ în localitatea .........................................................., judeţul 

……………......................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........... nr…..................., 

C.N.P. ………………...........................…..........., declar că sunt de acord ca datele mele de stare civilă să 

fie trecute în certificatul care atestă componenţa familiei.  

Menţionez că am luat cunoştinţă de faptul că datele înscrise în certificat sunt date cu 

caracter personal, care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date .  

În acest sens, certificatul care atestă componența familiei va fi folosit în vederea depunerii 

actelor de reîntregire a familiei la Ambasada (Consulatul) ………………………..................................….   

  

Data                                 Semnătura  
  

.........................                                                               .........................   
  


