
Regulament de recrutare pentru voluntari SAJ-BN 

1. Pentru a deveni voluntar, persoana trebuie să fie absolventă a unui curs de prim ajutor de bază și să 

dețină o dovadă scrisă a absolvirii acestuia. 

2. Recrutarea voluntarilor se va desfășura anual, după un calendar elaborat de SAJ-BN și publicat pe 

pagina web a instituției. 

3. Recrutarea voluntarilor cuprinde următoarele etape: 

a. persoana va completa formularul online de pe pagina web a unității 

(www.ambulantabistritanasaud.ro) prin care își manifestă dorința de a deveni voluntar, care 

va cuprinde și datele de contact ale persoanei în cauză. 

b. va primi un mail de confirmare la adresa de mail menționată în formularul completat, prin care 

va fi înștiințat de pașii care va trebui sa îi urmeze în continuare 

c. la data stabilită și comunicată pentru de punerea dosarelor de înscriere, voluntarul se va 

prezenta la sediul instituției și își va depune dosarul personal, care va cuprinde: 

 un dosar plic; 

 copia actului de identitate; 

 copia actului care atestă absolvirea cursului de prim ajutor  și nota obținută la testul 

susținut la finalizarea cursului (se admit doar persoanele care au obținut notă mai mare sau egală cu 8 

/opt/ la testul de finalizare al cursului de prim ajutor); 

 adeverință de la medicul de familie care să menționeze că persoana este sănătoasă și este 

aptă să desfășoare activitate de voluntariat pe echipajele de ambulanță (voluntarul se va 

îngiji ca medicul de familie să folosească această exprimare pe adeverință !); 

d. dosarele se vor studia într-o perioadă comunicată și se va publica lista celor care au fost acceptați 

la această etapă și se va stabili, și comunica prin e-mail, celor acceptați data și locul în care vor 

susține testul inițial de recrutare;  

e. voluntarul se prezintă la data, ora și locul stabilit și susține testul de  recrutare, ale căror 

rezultate se vor publica în cel mai scurt timp electronic; 

f. voluntarii care au obținut notă mai mare de 8(opt) la testul de recrutare vor fi contactați de 

coordonatorul de voluntari și vorfi programați la cursul/-rile de instruire generală; 

g. voluntarul va lua parte la această instruire care este menit să pregătească viitorul voluntar în 

domeniul primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență în echipă, instruire care va fi 

organizată și derulată de personalul propriu al SAJ-BN, fără a implica contribuție din partea 

voluntarului; 

h. cursurile se vor finaliza cu un test de verificare și dacă va obține notă mai mare de 8(opt) la testul 

final, se vor începe demersurile de încheiere a contractului de voluntariat cu SAJ-BN; 

i. coordonatorul de voluntari al SAJ-BN, sau persoana desemnată în acest sens va consemna datele 

voluntarului în Registrul General al Voluntarilor și se va demara întocmirea:contractului de 

voluntariat, conform legii 78/2014,  în 2 exemplare, fișei de voluntariat (Anexa nr. 3), fișei de 

protecție a voluntarului, completarea declarației pe proprie răspundere tip (Anexa nr. 4). 

j. după semnarea contractului de voluntariat, al doilea exemplar original se va înmâna obligatoriu 

voluntarului și voluntarul va fi programat pentru instruire cu privire la:  activitatea instituției, 

Regulamentul activități de voluntariat în SAJ-BN, Regulamentul Intern al SAJ-BN, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al SAJ-BN, Codul de Conduită al SAJ-BN, norme de securitate și 

sănătate în muncă aferent locului de muncă unde voluntarul își va desfășura activitatea. 

k.  instruirea se va realiza pe bază de proces verbal care va fi semnat de către voluntar; 

l. după parcurgerea acestor etape, voluntarul va fi programat pentru activitate pe echipajele 

operative. 


