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                            ROMANIA 

                   MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

 
 

P O L I Ţ I A   LOCALA 

SOS. PANTELIMON  NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021 - 

252.50.14 

E-mail :  office@politialocalas2.ro 
Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005 

DIRECTIA JURIDICA 

        Serviciul  Relatii Publice  
 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

1. Numele şi prenumele........................................................................................................ 

2. Data şi locul naşterii......................................................................................................... 

3.Domiciliul/Reşedinţa ........................................................................................................ 

4. Telefon.............................................................................................................................. 

5. Adresa de e-mail.............................................................................................................. 

6. Ocupaţia/ profesia actuală/elev la........................................................................................ 

7. A mai prestat activităţi de voluntariat: 

DA /NU 

Dacă DA, unde au mai fost prestate activităţi de voluntariat şi în ce perioadă: 

a)......................................................................................................................... 

b)......................................................................................................................... 

c).......................................................................................................................... 

d)......................................................................................................................... 

e).......................................................................................................................... 

8. Cât timp sunteţi dispus să alocaţi activităţii de voluntariat? 

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

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

9. Ce înţelegeţi dumneavoastră prin activitatea de voluntariat ? 

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

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

10. Care este motivul pentru care aţi ales să vă implicaţi în activităţi de voluntariat  

în cadrul Poliției Locale Sector 2? 
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............................................................................................................................. 

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

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

11. Ce speraţi să învăţaţi, lucrând ca voluntar în cadrul Poliției Locale Sector 2? 

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

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

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

12. Ce calităţi credeţi că vă vor fi de folos ca voluntar? 

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

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

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

13. Cunoaşteţi pe vreunul din angajaţii Poliției Locale Sector 2? 

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

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

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

67 

14. Cum aţi dori să fiţi răsplatit pentru rezultatele obţinute? 

- Traininguri, cursuri; 

- Tabere pentru voluntari; 

- Promovarea ierarhică în cadrul echipei de voluntari; 

- Să dobândesc experienţă profesională; 

- Să-mi îmbogăţesc cunoştinţele şi să deţin abilităţi pentru a fi trainer; 

- Certificate de recunoaştere a meritelor personale (diplome, certificate, etc); 

- Să primesc tricouri, agende, şepci, pixuri, genţi,CD-uri, etc; 

- În alte moduri, cum ar fi ...................................................................... 

15. Ce aveţi de câştigat în urma activităţii de voluntariat ce o veţi depune? 

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

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

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

16. În ce activitate aţi dori să vă implicaţi? 

a. prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; 

b. reducerea infracţionalităţii specifice zonelor limitrofe unităţilor de învăţământ, care 

se concentrează, în principal asupra vânzării de droguri, răpirilor, violenţelor asupra 

minorilor şi furturilor; 
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c. reducerea delicvenţei în rândul minorilor, în special a violenţei şi traficului de 

droguri; 

d. monitorizează unităţile de învăţământ în interior de către echipele de poliţişti locali 

voluntari; 

e. supravegherea modului de depozitare a deşeurilor menajere in incita şcolilor şi în 

proximitatea acestora; 

f. observarea şi sesizarea încălcărilor  legislaţiei privind protecţia mediului 

înconjurător; 

g. participarea la misiuni de ordine publică; 

h. participare activitati cultural – sportive si istorice; 

i. participarea la Campanii de informare în școli și în comunitate; 

j. participarea la acțiuni de prevenire în școli și în comunitate; 

k. participarea la sondaje de opinie în școli și în comunitate; 

l. organizarea și derularea  de evenimente de petrecere a timpului liber; 

m. organizarea de conferințe, seminarii, forumuri. 

Altele................................................................................................................... 

17. Prezentaţi-vă în câteva cuvinte: 

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

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

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

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

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

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

Data: 

Semătura 

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


