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ANUNT

privind disponibilitatea de a colabora cu voluntari
Subscrisa, SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA, în calitate
de organizaţie-gazdă, în baza art.9 , alin.2 din Legea Nr. 78/2014 cu privire la reglementarea
activităţii de voluntariat, prin prezenta ne manifestăm disponibilitatea de a lucra cu voluntari:

lin scopul desfăşurării periodice a obiectelor sale de activitate;
In conformitate cu Legea nr.78/2014- cu privire la reglementarea activităţii de
voluntariat in Romania, organizatia-gazda incheie contract de volunatariat, in temeiul caruia,
voluntarul se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerat, iar
organizatia-gazda, se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului.
Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni
voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în functie de tipul de activitate desfăşurată,
si cu respectarea art. 4 lit. c) din Legea Nr.78/2014.
Organizatia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:
a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei - gazdă;

b) drepturile si responsabilităţile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntamlui.

Contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta tinut de organizatia gazda,
este insotit de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului, documente pe care voluntarul
le vizeaza la OAMGMAMR Prahova.
Documentele necesare inscrierii in programul de voluntariat sunt:

'

Cererea in inscriere in progamul de voluntariat, respectiv, perioada, durata in ore a
activitatii de voluntariat, sectia/compartimentul.laboratorul unde se doreste implicat,
aprobata de managerul unitatii, cu avizul sectiei.companimentului.
Voluntarul poate li redistribuit sau reprogramat, dupa caz, dupa o consultare prealabila
a voluntarului.
-

Buletin ( carte ) de identitate, prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a
domiciliului ( Legea 105/1996 )- copie xerox;
Actele de stare civila, dupa caz- copii xerox;

-

'
'
.

Actele de studii, calificare ( certificate, diplome, atestate ) privind existenta studiilor si
calificarii necesare pentru activitatea de voluntariat— copii xerox;
Avizul medical (adeverinta de la medicul de familie)
Evaluare psihologică efectuată la un cabinet psihologic avizat;
Cazier judiciar;
Analize medicale (plămâni, exudat faringian, exudat nazal, coproparazitologic, Ag
HBS, Ac HCV, HIV 1/2)

Pentru asistenti medicali:

.

-

Certificatul de membru, emis de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională

Asigurarea de malpraxis trebuie să acopere integral perioada de voluntariat şi să
corespundă, ca sumă asigurată, locului de muncă: 10.000 de euro pentru unităţi
sanitare cu paturi, UPU, SMURD sau Ambulanţă; 4.000 de euro pentru unităţile
medicale fără paturi, CMI-uri, laboratoare, clinici stomatologice, de radiologie etc.;
2.000 de euro pentru asistenţii medicali de farmacie [circuit deschis), asistenti
medicali de igienă şi sănătate publică şi asistenţi medicali care îşi desfăşoară
activitatea în institutele de medicină legală.
Pentru medici:

.
.

Coriticat de membru, emis de Colegiul medicilor, vizata la zi
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională

Nota:
actele
Copiile
sus-mentionate
dupa
de documentele originale, sau in copii legalizate.

se

prezinta

insotite

Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie
de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite
Perioada de voluntariat neînregistrată la OAMGMAMR Prahova NU este recunoscută ca
experienţă profesională.
Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la sediul institutiei din Azuga, str.Victoriei
nr.2.
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