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FORMULAR SOLICITARE 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata (nume, inițiala tatălui, prenume)   

....................................................................................................................................................., 

cetățean român și (dacă este cazul) cetățean  ..............................................................................., 

titular(ă) al/a actului de identitate emis de autoritățile române tip (CI/BI),  numărul................., 

seria.............CNP............................................la (data) .....................................și a pașaportului 

cu numărul............. seria ..............emis la (data)............... domiciliat(ă)1 în (se va furniza adresa 

completă)......................................................................................................................................  

în calitate  de .............................................................., solicit ajutor umanitar privind 

transferul/repatrierea cetățeanului român aflat în ....................................................................... 

spitalul:................................................................. locatitatea:..................................................... 

țara:...................................................................... 

Menționez că dețin și documentul (documentele) de identitate/călătorie emis(e) de autoritățile 

statului 

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

Adaug că dispun/nu dispun de resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

destinate serviciului solicitat. (se va încercui situația solicitantului). 

În vederea punerii la dispoziție a eventualelor informații privind prezenta solicitare pot fi 

contactată la numărul de telefon........................ și adresa de e-mail.............................................. 

Atașez următoare documente necesare: 

- Copie CI/pașaport al persoanei care necesită transfer/repatriere medicală; 

- Copie CI/pașaport al aparținătorului legal care semnează cererea de solicitare; 

- Raport medical; 

 

 

DATA       SEMNĂTURA 

 

 
1 În eventualitatea în care nu există un domiciliu stabil, solicitantul serviciului va indica o adresă de contact. 
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ANEXĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Asociația  LIVE TO SAVE LIVES prelucrează date cu caracter personal și se asigură 

să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea acestora. 

Asociația LIVE TO SAVE LIVES în calitatea sa de operator de date cu caracter 

personal, este preocupat, în mod constant, de asigurarea unui nivel de securitate ridicat cu 

privire la prelucrările datelor cu caracter personal pe care le efectuează, în conformitate cu 

dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD). 

Datele procesate sunt cele pe care le furnizați prin completarea formularelor 

corespunzătoare, utilizate pentru a vă oferi serviciile noastre. 

Datele personale prelucrate de către Asociație pot fi comunicate altor organisme ale 

administrației publice sau private, necesare pentru rezervarea biletelor de avion și/sau în 

solicitarea acordurilor necesare transferului sau repatrieri medicale în vederea soluționării 

cererilor dumneavoastră. 

 

Sunt de acord ca Asociația LIVE TO SAVE LIVES să prelucreze datele specificate în 

acest formular și cele ce urmează a fi furnizate pe parcursul derulării procedurilor necesare în 

ceea ce privește serviciul solicitat. 

 

 

 

DATA        SEMNĂTURA  
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