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ANUNȚ VOLUNTARIAT 

 

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași își exprimă disponibilitatea de a colabora 

cu voluntari în perioada martie - mai 2022, profesia asistenți medicali (20 de posturi), 

în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea voluntariatului nr. 78/2014. 

În conformitate cu Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat în România, Institutul încheie Contract de voluntariat, în temeiul căruia 

voluntarul se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerat, iar 

unitatea medicală se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii 

voluntarului. 

Documentele necesare înscrierii în programul de voluntariat: 

1. Cererea de înscriere în programul de voluntariat, respectiv perioada, durata 

în ore a activității de voluntariat, secția/compartimentul/laboratorul/serviciul unde 

se dorește implicat, aprobată de managerul unității, cu avizul coordonatorului 

voluntarilor. Voluntarul poate fi redistribuit sau reprogramat, după caz, după o 

consultare prealabilă a sa; 

2. Carte de identitate în copie; 

3. Actele de stare civilă în copie; 

4. Actele de studii în copie; 

5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată numai de medicul de familie – în original; 

6. Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, nu a fost 

condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activității de voluntariat, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea sau cazier judiciar; 

7. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pe 

anul în curs; 

8. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională, în limita legală 

stabilită, valabilă pe anul în curs – copie xerox; 

9. Dosar cu șină. 
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Copiile după actele sus-menționate se prezintă însoțite de documentele 

originale sau în copii legalizate. 

Dosarele se depun la sediul Institutului, în perioada 1 martie - 11 martie 2022, 

urmând pașii următori: se completează o cerere tip (se găsește la serviciul RUNOS 

sau pe site-ul Institutului - https://socola.eu/wp-content/uploads/2022/02/CERERE-

voluntari.pdf), care se depune la secretariatul Institutului, primind un număr de 

înregistrare. Dacă această cerere este aprobată, voluntarul este anunțat prin 

intermediul numărului de telefon trecut pe cerere, urmând a se prezenta la serviciul 

RUNOS cu toate actele sus-menționate. 

Contractele de voluntariat se vor încheia pentru perioada 21 martie 2022 - 20 

iunie 2022. 

La cererea voluntarului se eliberează, la sfârșitul perioadei de voluntariat, 

certificatul de voluntariat, la care este anexat un raport de activitate. 

Menționăm că activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională 

și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în 

domeniul studiilor absolvite, conform art.10 alin.(2) din Legea nr.78/2014. 

Relații la telefon: 0374.770477 int. 104. 

 


