Anexa nr. 1 la Regulament
Nr.

data

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Încheiat azi
între:
1. SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, prin reprezentantul sau legal Dr.MUZSI
ANNABELLA, MANAGER GENERAL in calitate de organizație gazdă si
2. _______________________________________________________________________________
domiciliat în_______________________________________________________________________
CNP___________________________________identificat
nr.________________, eliberat de Poliția

prin

BI/CI

seria _________________

la data de

voluntar, a intervenit prezentul:
CONTRACT DE VOLUNTARIAT
în vederea promovării si facilitarea participării la acțiuni de voluntariat organizate de S.A.J.B-N, pentru
îndeplinirea programelor in conformitate cu scopul si obiectivele statutare, pe baza liberului
consimțământ și prin implicarea activă a voluntarului în activitatea instituției, și în conformitate cu
Legea nr.195/2001 cu modificările și completările ulterioare, părțile de mai sus convin următoarele:
Art.1.
Voluntariatul este activitate de interes public desfășurata cu titlul gratuit de o persoana fizica,
denumita voluntar.
Art.2.
In baza prezentului contract, voluntarul se angajează sa desfășoare activități în cadrul si la
solicitarea SAJ BN, in domeniul asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca, fiind subordonat
organului de conducere si răspunzând sarcinilor încredințate.
Persoana cu rol de coordonare si supraveghere a voluntarului in timpul acțiunilor de voluntariat,
îndrumătorul este Asistentul șef al SAJ-BN, sub coordonarea și controlul permanent al Directorului
Medical.
Art.3.
Prezentul contract se încheie pe o perioada de
,
voluntarul desfășurând-și activitatea prin implicarea activa si in limita timpului liber disponibil.
Durata timpului de lucru va fi fixata de părți astfel încât sa nu prejudicieze potențialul psihofizic al
voluntarului.
Art.4.
Pentru buna desfășurare și îndeplinirea activităților asumate, voluntarul beneficiază de toate
mijloacele materiale si informative necesare, mijloace care se vor restitui necondiționat beneficiarului
la îndeplinirea activităților.
Art.5.

Toate cheltuielile suportate de voluntar in scopul îndeplinirii activităților și acțiunilor întreprinse în
numele si pe seama organizației gazdă, se pot deconta de acesta, în funcție de necesitatea și
oportunitatea lor.
Art.6.
A.
DREPTURILE VOLUNTARULUI
Fiecare voluntar are dreptul, fără nicio discriminare are dreptul:
a) de a-i fi respectate drepturile fundamentale cetățenești, prevăzute de Constituția României,
Drepturile Omului și Codului Muncii;
b) să participe activ la elaborarea și derularea programelor de voluntariat;
c) să formuleze propuneri în vederea îmbunătățirii activității;
d) să propună, inițieze și să deruleze colaborări personale și/sau colective cu persoane și/sau
organizații cu activitate similară, cu acordul coordonatorului voluntarilor;
e) să beneficieze de un program de lucru stabilit de coordonator, vizat de coordonatorul de
voluntariat din cadrul SAJ-BN;
f) sa poată solicita schimbare in programul de lucru prestabilit, în cazul in care survin situații
imprevizibile, cu acordul coordonator de voluntari;
g) să-si desfășoare activitatea în concordanță cu nivelul de pregătire propriu;
h) să beneficieze de măsuri de protecție în domeniul sănătății și securității în muncă, împotriva
riscurilor de accidente si de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității
desfășurate, în sensul minimizării apariției acestora;
i) să beneficieze, la cerere, de adeverințe, eliberate de unitate, conform legii, care să ateste
calitatea de voluntar, durata activității de voluntariat, precum si experiența și aptitudinile
dobândite;
j) să primească un contractul de voluntariat;
k) durata timpului de lucru stabilit să nu afecteze sănătatea și resursele psihice și fizice ale
voluntarului
l) voluntarul are dreptul să nu fie condiționat sub nicio formă în aspectele legate de
activitatea sa. Nicio persoană/angajat din instituția gazdă nu are dreptul să condiționeze
vre-un aspect legat de activitatea voluntarului, să solicite acestuia apartenența la o
organizație profesională, sindicală, politică, comercială etc.
m) să fie protejat împotriva oricărei discriminări, oricărui tip de hărțuire, oricărui tip de
constrângere, condiționare, șantaj, trafic de influență sau orice alt abuz asimilabil
acestora, astfel cum acestea sunt definite de actele normative în vigoare;
n) voluntarul are dreptul să semnaleze orice abuz, nemulțumire, act de corupție sau act
asimilabil acestora, astfel cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, voluntarilor
beneficiind în acest sens și de protecția prevăzută de actele normative în vioare, printre
care și Legea nr. 571 din 2004, privind protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice si din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
B.
OBLIGATIILE VOLUNTARULUI
a) să cunoască si să respecte regulamentul intern, codul de conduită al voluntarului regulamentele
interne ale SAJ BN, normele de protecția muncii și reglementările privind confidențialitatea
informațiilor cu care vine în contact prin activitatea sa, acestea fiind puse la dispoziție
voluntarului de către organizatori ;
b) să fie familiari cu actele normative ce reglementează activitatea operativă în domeniul
asistenței medicale de urgență;

c) sa participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de organizația gazdă pentru
o mai buna desfășurare a activității voluntarului;
d) sa respecte normele de protecția muncii conform legislației în vigoare;
e) să îndeplinească prompt si cu dăruire toate sarcinile primite de către organizația gazdă;
f) să poarte echipamentul de protecție pe toată perioada desfășurării activității, să poarte
ecuson, pe care este inscripționat numele, prenumele si calitatea de voluntar;
g) sa păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces in cadrul activităților de
voluntariat, fiind direct răspunzător pentru afirmațiile şi acțiunile proprii;
h) să ia la cunoștință și să respecte prevederile interne ale unității privind furnizarea de
informații pacienților si/sau aparținătorilor acestora, reprezentanților mass media,
reprezentanților instituțiilor cu care colaborează, etc.(orice detaliu cu privire la intervenția la care
ia parte, actul medical, condițiile actului medical etc. va fi furnizata terților de către șeful de
echipaj al echipajului cu care lucrează);
i) să aibă o atitudine colegială fata de angajații instituției gazda, evitând orice atitudine care
poate genera situație conflictuala de orice natură;
j) să ocrotească bunurile pe care le folosește in cadrul activității de voluntariat;
k) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizației gazdă în
cadrul activității de voluntariat din propria culpă;
l) orice problemă survenită în legătură cu activitatea sa va fi de îndată adusă la cunoștința
șefului de echipaj, medicului coordonator de tură, coordonatorului de voluntari și/sau membrilor
din conducerea SAJ-BN, după caz.
Art.7.
Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de
voluntariat este suspusa regulilor prevăzute in Codul Civil.
Art.8.
Daca pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o
situație de natura sa îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat,
iar daca situația face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
Art.9.
Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat poate avea loc din inițiativa oricărei dintre
părți, cu un preaviz de 15 zile fără obligația prezentării motivelor.
Prezentul contract intra in vigoare de azi, data semnării lui si se va semna in 2(doua) exemplare
originale.
ORGANIZATIA GAZDA
Manager general,
Dr.Muzsi Annabella

VOLUNTAR
(nume, prenume, semnătură)

Director medical
Dr.Ganea Călin

Data semnării (olograf):

Asistent Șef
As.Pr. Păcurar Ciprian Emilian
Vizat Juridic
Av.Rus Ovidiu

Sergiu

