Către,
CENTRUL DE PROMOVARE A CULTURII DE SECURITATE (CPCS)
Adresa unde se transmit cererile: voluntar@cpcs.ro

Subsemnatul(a) .......................................................... cu domiciliul în ............................. strada
....................... numărul ....................... scară/bloc/apartament.......................... identificat prin .......
seria .......... numărul ................., născut la data de ................ și având CNP
.................................................., având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020
privind decretarea stării de urgență, publicat în Monitorul Oficial nr.0212 din 16.03.2020, a
hotărârilor Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență și a Ordonanțelor Militare emise de
Ministrul Afacerilor Interne, toate, adoptate ca urmare a evoluției situației epidemiologice
internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, formulez prezenta:

CERERE
prin care doresc să îmi ofer sprijinul, voluntar, în vederea combaterii pandemiei și furnizarea de
servicii publice în măsura posibilităților financiare, logistice și de timp de care dispun și pe care,
punctual, mi le asum în funcție de situația de fapt. Conștientizez și îmi asum faptul că activitatea pe
care urmează să o prestez se va realiza sub egida CPCS, pe bază de voluntariat. Conștientizez și îmi
asum faptul că activitatea nu va fi remunerată. Conștientizez și îmi asum că voi fi nevoit să urmez
indicațiile CPCS precum și indicațiile instituțiilor sub autoritatea cărora CPCS ar urma să acționeze.
Conștientizez și îmi asum că natura serviciilor prestate poate să mă expună unui pericol de infectare
cu SARS-CoV-2 iar, în această situație, sunt obligat să urmez pașii și măsurile de izolare sau carantină
impuse de autorități. Conștientizez și îmi asum faptul că CPCS nu mă poate despăgubi în nicio formă
pentru eventuale prejudicii, daune și probleme medicale ce ar putea surveni ca urmare a activității pe
bază de voluntariat pe care urmează să o prestez.
Concret, consider că pot susține, în mare, următoarele tipuri de activități (vă rugăm să bifați
opțiunea dumneavoastră):
□ transportul și livrarea alimentelor, proviziilor și a altor bunuri necesare persoanelor peste 65
de ani ce sunt afectate ca urmare a punerii în aplicare a art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2 din
21.03.2020 cu un autovehicul pus la dispoziție de CPCS;
□ transportul și livrarea alimentelor, proviziilor și a altor bunuri necesare persoanelor peste 65
de ani ce sunt afectate ca urmare a punerii în aplicare a art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2 din
21.03.2020 cu autovehicul personal;
□ Nu posed permis de conducere dar doresc să particip la transportul și livrarea alimentelor,
proviziilor și a altor bunuri necesare persoanelor peste 65 de ani ce sunt afectate ca urmare a
punerii în aplicare a art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020.
□ Pot oferi consultanță în domeniul de pregătire ............................................., în funcție de
nevoi sau solicitări din partea CPCS sau a autorităților;
□ Sunt dispus să parcurg un program de pregătire intensiv de scurtă durată pentru dobândirea
deprinderilor necesare pentru suplimentarea personalului medical, dacă situația o cere;
□ alte activități ce pot fi discutate și stabilite în funcție de situație și pe care, în urma unei
analize comune, organizația, membrii acesteia sau voluntarii pot să le presteze.
Pot fi contactat la numărul de telefon ........................... și adresa de mail ........................................
Data: ..............
România, Timişoara, 300154 , str. Baba Novac, nr. 38
Telefon: +40 748 022 805 / +40 0722 306 591,
E-mail: info@cpcs.ro; Internet: www.cpcs.ro
Cod de Înregistrare Fiscală: 23901899
Cont: RO06BTRLONCRT0209686001 Banca Transilvania, Sucursala Timişoara, Agenţia Giroc

Semnătura: .............................

