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Nr. / Data   / _________ 

 

 

FIŞA VOLUNTARULUI 

 

 

Denumirea postului: Voluntar  

Programul de voluntariat: Intervenție în caz de dezastru/situație de criză la nivelul Sectorului 3 

Titular post: ..............................................................................................................  

(nume și prenume voluntar)  

 

 

DESCRIEREA POSTULUI:  

Scopul:  

Dezvoltarea de abilități și competență, ce vin în sprijinul comunității în caz de dezastru/situație de 

criză.  

Sprijinirea Crucii Roșii Române Filiala Sector 3 în intervenția în caz de dezastru/situație de criza și 

pentru asistența umanitară a populației. 

 

Responsabilități:  

●
 Să participe la sesiunile de instruire organizate în cadrul SNCRR 

Sector 3, la care este convocat; 

●
 Să fie prezent la activități, imbracat in uniforma Crucii Rosii 

Romane (pieptar, tricou); 

●
 Să respecte programul de lucru pe care și l-a asumat; 

●
 Să ofere cetățenilor sectorului 3 explicații cu privire la 

activitățile desfășurate în numele SNCRR Filiala Sector 3; 

●
 Să respecte regulamentul privind folosirea emblemei de Cruce 

Roşie (Exemplu: purtand insemnele Crucii Roșii, nu facem acțiuni care aduc prejudicii emblemei); 

●
 Să respecte confidenţialitatea datelor cu care intră în contact pe parcursul participării la 

activitatea de voluntariat;  

●
 Să respecte normele de conduită în lucrul cu beneficiarii, 

impuse de specificul activității; 

●
 Să respecte normele de protecție sanitară în vigoare în timpul 

activităților desfășurate; 

 

RELAȚII DE MUNCĂ: 

Se subordonează direct: Director filiala SNCRR Sector 3 

Este în relaţii directe cu: Voluntarii filialei SNCRR Sector 3  

 

CONDIŢII de desfășurare a activității de voluntariat:  
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a. Perioada: 12 luni. 

b. Programul/orarul:  în funcție de planificarea agreata cu filiala Sector 3 

c. Locul de desfăşurare:  în funcție de planificarea agreata cu filiala Sector 3  

 

SPECIFICAREA POSTULUI: 

  

Cunoştinţe şi abilităţi necesare:    

1. stare de sănătate bună sau foarte bună       

2. punctualitate       

3. abilități de comunicare       

4. spirit de echipă       

5. organizare   

6. empatie      

 

 

SANCŢIUNI: 

Conform legii, în cazul încălcării normelor şi regulilor de lucru, Coordonatorul de voluntari decide 

sancţionarea conform Codului de Conduită semnat de către voluntar. 

 

 

     

Data: .......................................... 

 

 

Semnătura reprez. organizație      Semnătura voluntar    

 

...................................................   .................................................... 

 

 

 

  


