
 

            Data, 

                                                             
 

 

CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU DESFĂŞURAREA  

DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

 

     pentru înscrierea la selecţia dosarelor în vederea recrutării pe bază de voluntariat, în 

conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea nr. 78/2018 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România,cu modificările și completările ulterioare,  în scopul __________________

 _________________________________________________  

Subsemnatul(a)  ...................................................................... , cu domiciliul în localitatea ……. 

 ......................................................  str. ...........ap. ......., judeţul ..................., telefon ......................., 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ................., eliberat de ..................., la data de ......................, 

în calitate de  ................................ ............................, vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului în 

vederea recrutării pe bază de voluntariat, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea nr, 

78/2018 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul........................................................................ 

 

Date de contact: 

(telefon) ................................................ ............... 

(e-mail) ...................... ........................................... 

Am prestat anterior servicii de voluntariat: DA/NU 

- dacă DA, unde .................................... ................... ..... ............................................................ 

 

Disponibilitatea pentru activităţi de voluntariat (ore, zile, tip de activităţi etc.):............................... 

 

Motivele pentru care solicit înscrierea în programul de voluntariat sunt: 

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

 

Abilităţile mele pentru activităţile de voluntariat solicitate sunt: 

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

 

          Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente: 

          -  .................................................................................. 

          -  ................................................................................ 

          -  ................................................................................. 

    

 

 
                                                                                                            Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Anexez prezentei: 

- copii după actele personale (buletin/cane de identitate, acte de studii, diplome competenţefcalijicâri); 

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate care atestă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de 

voluntariat proimse de organizaţia gazdă; 
- declaraţie pe proprie răspundere potrivit  câreia să am antecedente penale care sa mă facă incompatibil cu activitatea de voluntariat desfăşurată și 

să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori  a  unor fapte de 

corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
- declaraţie pe proprie răspunder,  conform căreia nu am desfăşurat  activitate de  poliţie politică, aşa cum este definită prin lege.  


