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FORMULAR DE ÎNSCRIERE CA VOLUNTAR 

 

A. Date personale 

Numele și prenumele:  

Adresa:  

Telefon:  E-mail:  

Data naşterii: 

Locul de muncă: 

Ocupația: 
○ Elev                                                                                                                                                                 ○ Student                             
○ Student        ○ Șomer   

○
 Angajat ○ Altele 

○ Pensionar       
○ Liber profesionist                         

 

Studii 

Ultima forma de studii absolvita : 
○ Scoala generala 
○ Școala de Arte și Meserii 
○ Liceu 

○
 Studii universitare 

○ Studii postuniversitare 

 

Aţi mai activat ca voluntar?   Da   Nu  

 

Tip de voluntariat dorit: 

○
 Activ (constant, pe baza de program prestabilit) 

○ Ocazional (evenimente, acțiuni specifice) 
○ Online (pagini de socializare) 

 

A. Tipul  activității  pe care doriți sa o  desfasurati ca voluntar al SNCRR FILIALA SECTOR 3 (bifati): 
 Programul Social (lucrul cu beneficiarii din categorii vulnerabile ex: pers varstnice, cu dizabilități, etc.) 
 Programul de Intervenție în Situații de Urgență (evaluarea nevoilor și ajutorarea persoanelor afectate, 

acordarea de prim ajutor, acțiuni de prevenție)
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 Pregatire pentru acordarea primului ajutor  
 Activități legate de suportul logistic: 

 Activităţi de birou (ex: lucru cu calculatorul, copiere documente, etc.)  

Organizarea de evenimente 

Activităţi administrative  

Alt tip de suport în caz de necesitate dat Programului de Intervenție în Situații de Urgență 

B. Competente tehnice: 

                  Microsoft Office Suite         Google Docs             Altele  

     

Limbi străine cunoscute:   engleza      franceza     germana    italiana     spaniola     

     maghiara   rusă  altele 

           

Carnet auto:    Categoria  A   B    C   D  CE                   

     NU    

     

Resurse umane:     formator 

     management resurse umane 

     altele 

 

C. Abilități: 

 Comunicare 

 Artistice 

 Sportive 
 
SNCRR FILIALA SECTOR 3 este operator autorizat de date cu caracter personal și folosește informațiile menționate în 

acest formular în scopul realizarii de statistici cu caracter intern. Ștergerea datelor din sistemul informatic se 

realizeaza în baza unei cereri în format scris la nr de fax: 021.3128452. 

 

 

Data completării:                                                                                      Semnătura:  
 


