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ANUNȚ RECRUTARE VOLUNTARI  

 

 Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în str. Panselelor nr.23, recrutează 2 voluntari, de 

profesie asistenți medicali, în vederea asistării personalului medical din cabinetele stomatologice din cadrul 

Dispensarului Studențesc, situate pe str. Memorandumului, nr.43.  

          În conformitate cu prevederile Legii nr.78/2014 - Legea privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială încheie 

contracte de voluntariat, iar la finalul perioadei de voluntariat, la cererea voluntarului eliberează un 

certificat de voluntariat.  

          Menționăm faptul că activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în 

specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, 

conform art.10, alin.2) din Legea nr.78/2014, cu modificările și completările ulterioare.  

 Documente necesare înscrierii în programul de voluntariat:  

- Cerere-tip și declarație de confidențialitate (disponibile pe site-ul www.dasbv.ro  la secțiunea 

Parteneriat comunitar/Voluntariat/Vreau sa fiu voluntar)  

- Curriculum Vitae –model Europass  

- Carte de identitate (copie Xerox)  

- Acte de stare civilă, după caz (copie Xerox)  

- Acte de studii (diplome, certificate care să ateste studiile necesare desfășurării activităților de 

voluntariat în domeniul solicitat)  

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de 

familie, în original 

- Certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R.vizat la zi (copie Xerox)  

- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională, în limita legală stabilită, valabilă (copie 

Xerox) 

- Cazier judiciar în original.  

Copiile actelor mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate. 

       Programul de funcționare al cabinetelor stomatologice unde se va desfășura activitatea de voluntariat 

este de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00. 

       Perioada de voluntariat va fi stabilită la încheierea contractului de voluntariat, în funcție de 

disponbilitatea voluntarului.  

       Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să vă adresați Serviciului Monitorizare Programe, Strategie din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor, nr.23, et.I, cam.26, telefon: 0368469995, 

interior 812, mobil 0727379824, e-mail dasbv@dasbv.ro.   
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