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ANEXA nr. 2 

 

 

 

 

 

FIȘA DE POST A VOLUNTARULUI 
 

 

 

 

DENUMIREA POSTULUI: 

Poziția ocupației în COR: 

Nume Prenume: 

Departamentul: 

Proiectul: 

 

INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ: 

Relațiile ierarhice în cadrul structurii organizației: 

Subordonare directă: 

 

RELAȚII FUNCȚIONALE: 

Relații de colaborare directe: 

 

Atribuțiile cu caracter general: 

1. Îndeplinește atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; execută la timp și în bune condiții atribuțiile 

specificate în fișa voluntarului 

2. Se prezintă la activitate la data și ora stabilită în condiții apte pentru îndeplinirea activității 

3. Nu părăsește locul de desfășurare a activității în timpul programului de voluntariat 

4. Are un comportament civilizat în cadrul colectivului de desfășurare a activității unde este repartizat 

astfel încât problemele apărute, să poată fi rezolvate după orele stabilite și în afara locației stabilite sau 

în afara sediului. 

5. Respectă normele și procedurile stabilite pentru desfășurarea activității la nivelul organizației pentru 

voluntari 

6. Respectă prevederile cuprinse în contractul de voluntariat 

7. Să-și însușească și să respecte normele, instrucțiunile de securitate și sănătate a muncii și măsurile de 

aplicare a acestora 

8. Obligația de fidelizare față de organizația gazdă în executarea atribuțiilor de voluntariat 

9. Utilizează judicios baza materială, aparatura, etc. sub supravegherea persoanei desemnate pentru 

coordonarea voluntarilor 

10. Obligația de a conștientiza persoana desemnata pentru coordonarea voluntarilor de îndată ce a luat la 

cunoștință de existenta unor nereguli, abateri, sustrageri etc. ivite la locul de desfășurare a activități de 

voluntariat 

11. Respectarea regulilor referitoare la purtarea echipamentului Asociației în activitățile de voluntariat 

12. Menține ordinea și curățenia la locul de desfășurare a activităților de voluntariat 

13. Respecta interdicția privind interzicerea fumatului și consumului de alcool sau sub influența alcoolului 

în locurile unde se vor desfășura activitățile de voluntariat 

14. Respecta interdicția de a introduce produse inflamabile, sau toxice sau in locurile unde se desfășoară 

activitățile de voluntariat  

15. Voluntarii să aibă o atitudine civilizată și nediscriminatorie față de persoanele cu care intra în contact 

direct sau indirect 

16. Este loial intereselor organizației păstrând confidențialitatea datelor și informațiilor pe care le deține în 

urma exercitării activității 

17. Are responsabilitatea asigurării și respectării confidențialității asupra diagnosticului, tratamentului sau 

îngrijirilor medicale 

18. Păstrarea secretului profesional și un comportament decent față de pacient și aparținătorilor acestuia  

19. Obligativitatea de a purta ecuson și legitimația de voluntar în activitățile Asociației 

20. Păstrează și apară drepturile pacienților cu afecțiuni grave de sănătate 
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21. Participă la activitățile de actualizare a cunoștințelor profesionale prin studiu individual, grup sau alte 

forme de educație continuă 

22. Participă la verificarea termenelor de valabilitate a alimentelor, materialelor, medicamentelor din cadrul 

proiectelor Asociației 

23. Completează corect și complet fișele de lucru ale Asociației 

24. Respectă normele de colectare selectivă a deșeurilor 

25. Este interzis primirea de bani, bunuri sau alte foloase pentru activitățile prestate către terți prin 

proiectele Asociației 

26. Este interzisă comercializarea bunurilor sau produselor destinate proiectelor Asociației sau a căror 

proprietate este Asociației 

27. Este interzisă folosirea bunurilor Asociației în scop personal 

 

Descrierea tipurilor de activități ale voluntarilor: 

1. Activități de promovare a proiectelor Asociației în spații private sau publice 

2. Activități de elaborare a proiectelor sau protocoalelor de colaborare în cadrul Asociație sau cu terțe 

persoane sau instituții private sau publice 

3. Activități de informare a programelor de sănătate elaborate de către Asociație sau a programelor 

naționale de sănătate 

4. Activități de formare profesională a voluntarilor 

5. Activități de formare profesională a pacienților sau aparținătorilor acestora în acordarea de prim ajutor 

sau metode și tehnici de îngrijire a acestora 

6. Activități de asistență medicală la evenimente sportive, cultural educative, muzicale, etc. 

 

 

SPECIFICAREA POSTULUI 

Studii de baza: 

Experiența solicitată: 

Cursuri speciale: 

 

UNITĂȚI DE COMPETENTA NECESARE POSTULUI: 

Competente generale: 

- Comunicare interactivă la locul activității de voluntar 

- Dezvoltare profesională 

- Activitatea în echipă 

- Respectarea normelor de protecție a muncii și prevenire și stingerea incendiilor 

 

COMPETENTE FUNDAMENTALE: 

Administrație: completarea documentelor de evidență 

Planificare: Administrarea corespunzătoare a alimentelor, materialelor și medicamentelor 

        Planificarea activității proprii 

Competente specifice:  

- cunoașterea, respectarea și aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistență socială și medicală 

- menținerea și dezvoltarea nivelului de pregătire profesională, conform competentelor specialității 

- cunoașterea modului de utilizare a echipamentelor, materialelor și medicamentelor folosite de către 

Asociație 

 

CONDIȚII DE ACTIVITATE: 

Programul de lucru: minim de 4 ore la fiecare prezentare pentru activitatea de voluntariat 

Perioada de voluntariat: în funcție de factori de risc, meteo, etc. și a locului de desfășurare a activități sau a 

legislației specifice privind condițiile activității pe fiecare specialitate. 

 

APTITUDINI SI ABILITAȚI PENTRU EXERCITAREA OCUPAȚIEI: 

1. Criterii medicale: 

1.1 integritate anatomo-funcțională a membrelor superioare 

1.2 acuitate auditivă normală 

1.3 acuitate vizuală normală 

1.4 vorbire normală 

 

2. Cerințe psihice: 

2.1 asumarea responsabilităților 
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2.2 inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată, judecată rapidă, 

capacitate de deducție logică) 

2.3 rezistența la sarcini repetitive, oboseală și solicitări afectiv emoționale și intelectuale 

2.4 capacitate de relaționare interumană 

2.5 echilibru emoțional 

2.6 adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare 

 

3. Activități fizice: 

3.1 lucru în poziție bipeda pe perioade îndelungate 

3.2 vorbire 

3.3 ascultare 

3.4 diferențierea  culorilor 

3.5 folosirea mâinilor si a degetelor 

3.6 folosirea intensivă și prelungită a ochilor 

 

 

 

 

 

 

Data:         Voluntar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator departament voluntari 

_________________________________________ 

semnătura 
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