
 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI 

Nr.___________ 
Iași, ___________ 

 
 

CERERE ÎNSCRIERE VOLUNTAR 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
Numele și prenumele:__________________________________________________ 
 
Adresa de domiciliu: 
str.______________________________, nr.____, bloc ____, scara ____, etajul ___, 
apartament __________, localitatea: ____________________, județul: 
_________________, telefon fix: (includeți prefixul) (_____) __________________, 
telefon mobil: ____________________, adresă de e-mail:_____________________ 
 
Adresa de rezidență:(se completează numai dacă diferă de adresa de 
domiciliu) str._____________________, nr.____, bloc ____, scara ____, etajul ___, 
apartament _______, localitatea: _________________, județul: 
________________, telefon fix: (includeți prefixul) (_____) ______________,  
 
Naționalitatea:_________________ 

Sexul:  Feminin ☐     Masculin ☐ 
Data nașterii: __________________ 
Profesia:____________________________________ 
Ocupația: __________________________  
 

Ați mai activat ca voluntar/ă?         DA  ☐           NU  ☐       
Dacă răspunsul este ”DA” vă rugăm să menționați perioada și tipul de activități 
desfășurate: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
EDUCAŢIE: 
Studii: (menționați instituția, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul 
absolvit) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
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Domenii în care dețineți atestate/licențe etc.: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 
Limba maternă:_______________________________________ 
Limbi străine cunoscute: 

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere  

Nivel european1 

       

Ascultare Citire Participare la 
conversație Discurs oral Exprimare scrisă  

Limba 
________________ 

       
       

       

Limba 
________________ 

       
       

        
 
Instrucțiuni de folosire a grilei de autoevaluare  
Grila de autoevaluare cu șase niveluri a fost realizată de Consiliul Europei pentru 
« Cadrul european comun de referință pentru limbi străine ».Grila este alcătuită 
din trei niveluri mai mari după cum urmează:  

• Utilizator elementar (niveluri A1 și A2);  
• Utilizator independent (niveluri B1 și B2);  
• Utilizator experimentat (niveluri C1 și C2).  

 
Pentru a va autoevalua nivelul de utilizare a limbii străine, citiți descrierile de 
mai jos și scrieți nivelul relevant (de ex. Utilizator experimentat - C2) în căsuța 
adecvată a grilei (Ascultare, Citire, Participare la conversație, Discurs oral și 
Scriere). 
 
Alte aptitudini și competențe:  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ __ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Permis de conducere:     DA     NU 

 

 
  

 
1 Nivelul Cadrului European Comun  De Referință Pentru Limbi Străine 
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Menționați subunitatea (subunitățile) unde vă interesează să vă implicați:  
  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Anexez prezentei cereri, copii după următoarele documente:  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Alte MENŢIUNI:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 
Certific faptul că informațiile oferite în acest formular sunt corecte și complete. 
 
 

Semnătura voluntarului: _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Notă: 

Informațiile și datele cu caracter personal din acest formular vor fi utilizate 
numai de către organizația gazdă în scopul implicării dvs. în activități de voluntariat. 
În permanență beneficiați de drepturile legale menționate în Declarația de 
consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale. 


