Acte necesare voluntariat stagiunea 2022-2023
(2) Dosarul de înscriere al voluntarului conţine:
- Formularul de înscriere completat;
-Copia
buletinului
şi/sau
paşaportului
candidatului/părinților candidatului minor;

(pentru

cetăţenii

străini)

- Copii după actele de studii/ scrisoare de intenţie/ C.V. (dacă este cazul,
pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor profesionale, abilităților sociale,
intereselor de dezvoltare solicitate);
- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare
abilitate, care să ateste starea de sănătate a candidatului conformă cu activităţile
de voluntariat – în cazul candidatului selectat.
- În cazul minorilor cu capacitate de muncă dobândită, conform legislației muncii
în vigoare, reprezentantul legal va completa și semna acordul parental,
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a: ................................................................. sex
............., naţionalitate ...................................... domiciliat/ă în Str.
................................ Nr. ............. Bl. ............. Sc. ................... Et
............ Apt ............ Localitatea ................................................
Judeţul ....................................... Cod poștal ...........................Nr.
telefon .................................................... E-mail
..........................................., data naşterii
.................................................... cu B.I. / C.I Seria ..........................
Nr..................., Emis de .................................. la data
de...............................
Ultima formă de studii absolvite:
.....................................................................................................
.
În cadrul
.....................................................................................................
..................
Cu specializarea:
.........................................................................................în
anul...........................
Deţin certificat/e de competenţă/e în domeniul :
..............................................................................
Ocupaţie în prezent:
.....................................................................................................
.....................
Disponibilitate de timp de la data de: ..............................până la data de:
...............în zilele de ..................................................................între
orele: ....................
Menţionez ca am mai desfăşurat activităţii de voluntariat în cadrul:
.....................................................................................................
...............,
în perioada ............................................................. şi am îndeplinit
activităţi
.....................................................................................................
...................................................
Limbi străine cunoscute
.....................................................................................................
...............
Abilităţi personale
.....................................................................................................
..................
Doresc să ma implic în activităţi de voluntariat în domeniul
..................................................
..........................................................
în cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș.
Data:...................................... Semnătură:
...........................................
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ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL
ÎN CAZUL VOLUNTARILOR MINORI (14 - 18 ANI)
Subsemnata ........................................................ posesoare al BI/CI
seria.....................
nr.
.........................
CNP
......................................... domiciliată în Str. .............................. Nr.
............. Bl. ............. Sc. ......... Et ............ Apt ............ Localitatea
......................... Judeţul .................... Cod poștal .......................
Telefon fix: (includeţi prefixul) .................................................., Mobil
............................................ E-mail ..........................................,
în
calitate
de
părinte
reprezentant
legal
al
minorului/minorei
..........................................................(nume,
prenume)
................................ CNP sunt de acord ca acesta să desfășoare activitate de
voluntariat în cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, în domeniul
…………………………………............…….........................
Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile legii 78/2014, Legea
voluntariatului.
Data:
.................

Semnătura: .........................
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