
Formularul de înscriere a candidaților pentru sprijinul tehnico-financiar oferit
prin proiectul HEY,

 în vederea obținerii permisului de conducere auto – categoria C 

Nume și prenume solicitant: 

Adresa  de  domiciliu:  str. ,  nr. ,   Localitatea:

Adresa poștală: str.  , nr. , Localitatea:

  tel: , e-mail: 

CNP: 

Gen: 

Vârsta: 

Posed permis de conducere categoria B din data de: 

Situația pe piața forței de muncă:
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Feminin Masculin

Angajat
Angajat pe cont propriu (PFA)
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă

Altă categorie:

http://www.interreg-rohu.eu/


Statut:

Numărul total de persoane aflate în întreținere , din care  copii sub 18 ani,  copii 

peste 18 ani,  pensionari,  persoane cu handicap,  alte categorii de persoane 

(specificați)  

Am nevoie de permisul de conducere categoria C sau CE pentru: 

Am mai încercat să obțin permisul de conducere categoria CE

Dacă da, nu am reușit pentru că: 
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Necăsătorit/ă
Căsătorit/ă
Divorțat/ă
Văduv/ă
În concubinaj

DA NU

http://www.interreg-rohu.eu/


Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

Prin completarea prezentului formular Subsemnata(ul) 

 îmi  exprim  voluntar  consimțământul  expres  și  neechivoc,  explicit  și  informat  asupra  colectării,

prelucrării și utilizării tuturor datelor mele personale de către Asociația AGES cu sediul în Satu Mare,

str. Gh. Barițiu nr. 50, România, punct de lucru cu publicul str. Corvinilor nr. 8 Satu Mare, în vederea

derulării proiectului Sprijinirea angajării tinerilor în județele Satu Mare (RO) și Szabolcs-Szatmár-

Bereg  (HU)/ Helping  the  Employment  of  Youth  in  Satu  Mare  and  Szabolcs-Szatmár-Bereg

counties, finanțat prin programul Interreg V-A Romania – Ungaria de Uniunea Europeană, prin Fondul

European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre

participante în program, România şi Ungaria, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 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) pus în aplicare prin

Legea nr.190/2018 . Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,

precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la

cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul  UE 679 /  2016: dreptul de acces la date,

dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,

dreptul la rectificare.

Data: Semnătura: 
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