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Autoritatea Aeronautică Civilă Română                                                                   Romanian Civil Aeronautical Authority 

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 . 
Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr.20425 
WARNING! Personal data proccesed in accordance with Law No. 677/2001.       Personal  data processing Notice No 20425  

F.PIAC.LME.02 (12-2013) 

 

 

DATE PERSONALE  personal details 
1 Nume 

Family name 
 
 

2 Prenume  
Given name(s) 

3 CNP 
PIN 

4 Fiul/fiica lui 
Son/daughter of 
 
 

5 Şi al (a) 
and of 

6 Numele inainte de căsatorie (daca este cazul) 
Maiden name (if any) 
 

7 Sex 
Masculin                         Feminin 
Male                                          Female  

8                  Data naşterii                                  
Date of birth              

 Locul naşterii 
Place of birth 

9 Oraşul 
Town 
 

10 Ţara  
Country 

11 Naţionalitatea 
Nationality 
 

12  Cetăţenia  
Citizenship 

13 Stare civilă 
Marital status 

14 
 

Stagiul  militar      satisfăcut          nesatisfăcut 
Military service             yes                            no 

15 Adresa curentă 
Actual address 
 
 
 
 
 

16 Număr telefon 
Telephone no. 

17 Adresă e-mail 
E-mail address 

18 Studii           medii                     superioare                    postuniversitare 
Education           high school                  university                               postgraduate 
 
 

19 Profesia 
Profession 
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ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI    last 5 years activity 
1 De la:  luna                         anul 

From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

Instituţia 
Company 
 

Funcţia 
Job title 

Adresa instituţiei 
Company address 
 
Persoana de contact 
Contact Person  
 

Număr telefon       
Telephone  no. 

2 De la:  luna                         anul 
From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

Instituţia 
Company 
 

Funcţia 
Job title 

Adresa instituţiei 
Company address 
 
Persoana de contact 
Contact Person  
 

Număr telefon       
Telephone  no. 

3 De la:  luna                         anul 
From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

Instituţia 
Company 
 

Funcţia 
Job title 

Adresa instituţiei 
Company address 
 
Persoana de contact 
Contact Person  
 

Număr telefon       
Telephone  no. 
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DECLARAŢIE PRIVIND MOTIVELE NECONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII PENTRU PERIOADELE CARE DEPĂŞESC 28 DE ZILE 
CONSECUTIV ÎN ULTIMII 5 ANI 
Statement on the reason which led to a lack of continuity in the activity (for time period exceeding 28 consecutive 
days in the last 5 years) 

A)  NU ESTE CAZUL  not applicable       □ 
B)  

 
1 De la:  luna                         anul 

From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

nu a existat continuitate în activitatea desfăşurată din următoarele motive: 
there were discontinuities in my professional activity, due to 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 De la:  luna                         anul 
From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

nu a existat continuitate în activitatea desfăşurată din următoarele motive: 
there were discontinuities in my professional activity, due to 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 De la:  luna                         anul 
From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

nu a existat continuitate în activitatea desfăşurată din următoarele motive: 
there were discontinuities in my professional activity, due to 
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DECLARAŢIE PRIVIND CONDAMNĂRILE SUFERITE ÎN ULTIMII 5 ANI 
Statement concerning convictions in the past 5 years 

A) NU ESTE CAZUL  not applicable       □ 
B)  

 
1 De la:  luna                         anul 

From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

am suferit următoarele condamnări (se specifică şi motivele condamnării): 
I was convicted as follows, due to 
 
 
 
 
 

2 De la:  luna                         anul 
From:    month                             year 
 
 

Până la:    luna                      anul 
To:                 month                         year 
 

am suferit următoarele condamnări (se specifică şi motivele condamnării): 
I was convicted as follows, due to 
 
 
 
 
 

 
PERSOANE DE LA CARE SE POT SOLICITA REFERINŢE 
References 
 
Nume 
Family name 
 
 

Prenume  
Given name(s) 

Număr telefon 
Telephone no 

Nume 
Family name 
 
 

Prenume  
Given name(s) 

Număr telefon 
Telephone no 

Nume 
Family name 
 
 

Prenume  
Given name(s) 

Număr telefon 
Telephone no 
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DECLARAŢIE PRIVIND ACORDUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII ŞI A PRELUCRĂRII DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL, ÎN SCOPUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII ANTECEDENTELOR 

statement concerning the agreement to be subjected to background check and access to personal data completed herein 

 
Subsemnatul/ I, undersigned _____________________________________________________, 
domiciliat în/ address 
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    
posesor al CI/ ID  seria/ series_______nr/no______________________   eliberat de/ issued by  
 
______________________________________________________________________, declar 
că sunt de acord cu efectuarea verificării antecedentelor asupra                                                          
persoanei mele (inclusiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal completate anterior). 
De asemenea, declar că am fost informat în legătură cu următoarele elemente, potrivit 
drepturilor ce-mi revin prin legea 677/2001: 
hereby  agree to be subject to a background check (including the processing of personal data I have completed above). I also 
declare that I have been informed about the following issues, complying with my rights under law 677/200: 
 
 identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; 

operator indentity and his/her representative 
 scopul în care se face prelucrarea datelor; 

data processing  purpose 
 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

data destination 
 obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le furniza; 

obligation to provide all required data and the consequences in case of refusal/denial 
 dreptul de acces la date şi condiţiile în care poate fi exercitat; 

right of access to data and processing conditions 
 dreptul de intervenţie asupra datelor şi condiţiile în care poate fi exercitat; 

right of interference with these data and conditions for interfering 
 dreptul de opoziţie şi condiţiile în care poate fi exercitat; 

right of opposition and conditions for opposition 
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi condiţiile în care poate fi exercitat; 

right not to be subjected to an individual decision and its exerting conditions 
 dreptul de a mă adresa justiţiei şi condiţiile în care poate fi exercitat; 

right to refer the matter to the court and its exerting conditions 
 orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 

supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 
any other relevant information required by the appropriate authority, taking into account the specificity of the data 

processing. 
    
 
  
           ----------------------------------------------------------------------- 
           (numele, prenumele, semnătura/  

   first name, last name and signature) 
 
------------------------------------------------------ 
(data întocmirii declaraţiei/  
date of statement) 
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