
Nr.                          Data                                 . 

 

AVIZ 

DOMNULE PREŞEDINTE  
 

Subsemnatul(a)                                                                                                                                                         ,                                                                                                                                                        

Numele anterior (dacă este cazul)                                                                                                                          .                                                                                                    

descendent/reprezentant legal1 al                                                                                                                           . 

Legitimat(ă) cu actul de identitate (serie şi număr)                                                                                            . 

Eliberat la data                                                                     Cetăţenia                                                                    . 

Data şi locul naşterii                                                                                                                                                 . 

Prenumele părinţilor                                                                                                                                                . 

Domiciliat(ă) în localitatea                                                                                                                                      . 

Adresa                                                                                                                                                                         . 

Nr. telefon                                                                                                                                                                  . 

E-mail                                                                                                                                                                          . 

Conform O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări, invocând prevederile Legii nr. 130/2020, privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la            
06 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, vă solicit prin prezenta cerere 
eliberarea de fotocopii ale documentelor din dosarul/dosarele întocmite de Securitate care să ateste calitatea         
de2:                                                                                                      .                                                                                                                                                                        

Anexez acestei cereri fotocopia actului meu de identitate valabil. 

OBSERVAŢII: 
 

 

 

 

 

DATA                                                                                                   SEMNĂTURA                                                      
. 

 

1. Calitatea în care se solicită documentele (descendent sau reprezentant legal) urmând a fi dovedită prin înscrisuri (copii ale actelor de stare civilă: certificat 
de naştere, certificat de deces, împuternicire avocaţială etc.). 
2. Condamnarea/Încadrarea în Unitate de muncă/Colonie de muncă (U.M./C.M.); Stabilirea Domiciliului Obligatoriu; Deportarea în fosta U.R.S.S. Pentru 
situaţiile de domiciliu obligatoriu, pe lângă datele persoanei pentru care se solicită documente, sunt necesare şi datele de identificare ale persoanei/persoanelor 
considerate „cap al familiei“ în momentul deportării. 
 

Prin semnarea prezentei cereri, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, declar pe proprie răspundere că nu voi folosi informaţiile despre 
alte persoane, menţionate în documentele emise de Securitate şi care fac obiectul dreptului meu de acces la documentele solicitate, pentru a aduce atingere 
imaginii, onoarei şi demnităţii acestora. 

Totodată, declar că voi păstra integritatea documentelor pe care le voi studia la sala de lectură a C.N.S.A.S., în caz contrar voi suporta consecinţele 
prevăzute de art. 21 din Regulamentul sălii de lectură aprobat de Colegiul C.N.S.A.S., coroborat cu prevederile art. 30 alin. 2 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu 
modificări şi completări, care prevede că furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor şi a oricăror documente ale Securităţii se pedepsesc 
potrivit legii penale, maximul pedepsei majorându-se cu 2 ani. 



CONSIMŢĂMÂNT 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL / SPECIALE 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 

privind protecţ ia persoanelor f iz ice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi l ibera circulaţie a acestor date,  

Subsemnatul/a __________________________, în calitate de petent 
consimt ,  în  mod  expres,  ca C.N.S.A.S., cu sediul în Bucureşti,  strada 
Matei Basarab, nr. 55-57, sector 3, telefon 0374198197, e-mail 
off ice@cnsas.ro să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter 
personal şi datele cu caracter personal speciale (poze, f i lme, copie carte 
de identitate, prenumele părinţi lor, nr. telefon, e-mail) în scopul exercitări i 
dreptur i lor prevăzute de O .U.G. nr. 24/2008 aprobată cu modif icări ş i  
completăr i pr in Legea nr. 293/2008, pentru întreaga perioadă de 
funcţ ionare a C.N.S.A.S.  

Menţionez că sunt de acord în mod expres ca dest inatar i i datelor 
mele cu caracter personal să f ie angajaţ i i  C.N.S.A.S. şi autor itaţ i le 
statului, precum şi cu stocarea acestor date în arhiva C.N.S.A.S. 

 

Aveţ i  dreptul de a solic ita accesul la acestea, rect if icarea sau 
ștergerea acestora sau restr icț ionarea prelucrăr i i,  precum şi dreptul de a 
vă retrage consimțământul în or ice moment, precum ş i  dreptul de a face 
plângere la autoritatea de supraveghere, dacă apreciaţi  că drepturi le 
dumneavoastră au fost nerespectate.  

Pentru or ice detal i i  supl imentare refer itoare la prelucrarea datelor 
personale poate f i  contactat Responsabilul cu Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal la adresa de e-mail carmen.cretu@cnsas.ro sau poate f i  
adresată o cerere scrisă pe adresa C.N.S.A.S. sau direct la sediul 
inst ituţ iei.  

 

 

Data 

        Semnătura 
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