ANUNȚ
privind organizarea activității de voluntariat în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a
Municipiului București

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), caută voluntari pentru
o perioadă de 3 luni, în condițiile generale ale Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității
de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare.
Acțiunile desfășurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbunătății anumite activități
din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial.
Activitățile stabilite de coordonatorul de voluntari prin intermediul fișei de voluntariat au
ca scop dezvoltarea si acumularea de experiență.
Numărul estimat de voluntari care se vor putea implica va fi de 1 participant.
Selecția se va face în ordinea cronologică a înscrierii în cadrul programului, precum și în
funcție de aptitudinile și competențele fiecăruia. Dacă este cazul, se va organiza un interviu între
coordonatorul de voluntari şi potenţialul voluntar. În cadrul acestui proces se pot solicita după
caz, scrisori de recomandare.
Profilul canditatului va fi următorul:
 Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți;
 Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 Sa fie apt din punct de vedere medical și psihologic. Atestarea stării de sănătate se face
pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază
de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în
condițiile legii;
 Să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat;
 Disponibilitatea de a se implica ca voluntar pe tot parcursul programului;
 Să corespundă din punct de vedere profesional cu activitățile desfășurate;
 Persoană sociabilă, adaptabilă, cu inițiativă;
 Abilități de comunicare, relaționare şi de lucru în echipă;
 Bune cunoștințe de operare calculator;
 Capacitate de analiză și de gestionare a situațiilor problematice.
Dosarul de înscriere în cadrul programului va conține:
 Formularul de înscriere completat;
 Copia actului de identitate;
 Curriculum vitae, modelul comun European;
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Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea
unor specializări și perfecționări;
 Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul
de familie;
 Adeverința care atestă evaluarea psihologică organizată prin intermediul unităților
specializate acreditate în condițiile legii;
 Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
și se va depune până la data de 04.06.2020, ora 12:00 la Serviciul Resurse Umane Salarizare.
Menționăm ca CASMB are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni
voluntar, in condițiile stabilite în statutul acesteia, în funcție de tipul de activitate desfășurată și
cu respectarea principiului privind desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din
partea beneficiarului activității, potrivit Legii nr.78/2014.
Pe toată durata participării în cadrul acestui program, CASMB nu acoperă cheltuielile
voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicațiile, asigurările sociale șau medicale.
Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon:021.3142761
Afișat astăzi,02.06.2020, ora 15:00, pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului
București, la sectiunea Stuctura Instituției, Posturi Vacante.

DIRECTOR GENERAL
Ion MÎȚU
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