
 

 

              

 

 SC Dechiro Consulting SRL                                                                                                                Consiliul Județean  Buzău 

Operator de date                                                                                                                                                Operator de date                                                                                                                     
cu caracter personal  cu nr. 31468                                                                                     cu caracter personal cu nr. 31153                                                                                                                                  

 
 
                                                                                                                                                              

Formular de înscriere în baza de date a proiectului „Program de intervenții integrate pentru șomeri – 
certitudinea unui  viitor durabil”, contract POSDRU/125/5.1/S/126033, Cod SMIS 51369 

aferent perioadei de sustenabilitate a proiectului  
(07.12.2015 – 06.12.2018) 

 
 
 

Nume __________________________ Prenume _______________________________________________ 

 Domiciliul ______________________________________________________________________________ 

              Număr de telefon: ___________________ Adresă e-mail: ________________________________________ 

 Vârsta ______ani                                      Mediul de rezidență :    urban   rural  

 Ultimele studii absolvite ___________________________________________________________________ 

 Calificarea(Profesia)/ Ocupația __________________________________________  

 
 

 În care dintre următoarele categorii vă încadrați (menționăm că puteți alege o singură categorie)? 

a) Sunteți în șomaj1 de _____ ani _____luni; 

b) Sunteți inactiv pe piața muncii2 de _____ani ____luni; 

c) Sunteți în căutarea unui loc de muncă3 de _____ani ____luni. 
 

 

Notați, în ordinea preferințelor, de la 1 la 2 cursurile de mai jos: 

 ________ Comunicare în Limba engleză (100h) 

 ________ Inspector Resurse Umane (100h) 

 

   

                                                           
1Persoană în vârstă de peste 16 ani până la vârsta de pensionare care este aptă de muncă, nu are un  loc de muncă, nu realizează venituri din activități 
autorizate, sau realizează venituri mai mici decât salariul minim garantat, este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare și care se 
înregistrează la agenția de ocupare a forței de muncă în a cărei rază teritorială își are doiciliul sau reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care 
funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă. 
 

2 Persoană în vârstă de peste 16 ani care desfășoară numai activități casnice (prepararea hranei, menținerea curățeniei, îngrijirea și educarea copiilor) în 

gospodăria proprie sau a unei rude, neavând o sursă de venit proprie. 
 

3
 Persoană care face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a 

cărei rază teritorială iși are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legi. 



 

 

 

 
 

Sunt de acord ca SC Dechiro Consulting SRL să folosească datele mele personale în scopul constituirii unei 
baze de date din care să se facă selecția participanților la cursuri. Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 
confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă 
prin Legea nr. 506/2004. 
 
SC Dechiro Consulting SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal sub nr. 31468 din 02.06.2014 
Dacă nu sunteți de acord ca SC Dechiro Consulting SRL să folosească datele dvs. personale, nu puteți participa la 
activitățile din cadrul proiectului. 
 
 
                   Data                                                                                                                             Semnătura 
 
         _______________        ___________________ 
 
 
 

 
 
 


