HOTARÂRE Nr. 1317 din 27 octombrie 2005
privind sprijinirea activitatilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 10 noiembrie 2005
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si având în vedere dispozitiile
Legii voluntariatului nr. 195/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
Prezenta hotarâre stabileste unele masuri vizând facilitarea implicarii voluntarilor în
furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, sensibilizarea
acestora fata de problemele persoanelor vârstnice si participarea cetatenilor la viata
comunitatii.
ART. 2
Poate desfasura activitati de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice, pe baza consimtamântului liber exprimat, orice persoana a
carei instruire corespunde domeniului de asistenta sociala.
ART. 3
(1) În vederea desfasurarii activitatilor de voluntariat în furnizarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, se încheie, în conditiile legii, un contract
de voluntariat între voluntar si organizatia gazda, astfel cum este definita la art. 2 lit. c) din
Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în
continuare furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
(2) Modelul contractului de voluntariat este prevazut în anexa nr. 1.
(3) Încheierea si derularea contractului de voluntariat nu pot aduce atingere contractului
pentru acordarea de servicii sociale, încheiat, conform legii, între furnizorul de servicii
sociale si beneficiarul de servicii sociale.
ART. 4
(1) Recrutarea voluntarilor se realizeaza de catre furnizorul de servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice, pe baza unei cereri de înscriere si a unui interviu, cu
respectarea principiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 195/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Cererea de înscriere este însotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) curriculum vitae al solicitantului;
c) scrisoare de motivatie;
d) dovada privind pregatirea profesionala si nivelul de instruire sau, dupa caz,
adeverinta scolara care sa ateste anul de studii, pentru elevi si studenti;
e) recomandare din partea responsabilului de pregatire practica din institutia de
învatamânt la care elevii si studentii sunt înscrisi, care sa ateste seriozitatea acestora;
f) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care sa ateste faptul ca persoana
solicitanta este apta de a desfasura actiuni în domeniu;
g) cazier judiciar.
ART. 5

În cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, voluntarul
poate desfasura serviciile de îngrijire social-medicala, de natura sociala, prevazute la art.
3^5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si alte servicii, în conformitate cu pregatirea profesionala a voluntarului
si cu tipurile de afectiuni pe care le prezinta persoanele vârstnice, conform legii si cu
acordul îndrumatorului care coordoneaza si supravegheaza activitatea de voluntariat.
ART. 6
(1) În vederea desfasurarii serviciilor prevazute la art. 5, voluntarul are dreptul de a
beneficia de cursuri de instruire specifice si de îndrumare din partea furnizorului de
servicii sociale.
(2) În desfasurarea activitatilor pentru care a încheiat contractul, voluntarul are
urmatoarele responsabilitati:
a) sa sesizeze în cel mai scurt timp posibil furnizorul de servicii sociale asupra oricaror
aspecte care pot avea un impact negativ asupra persoanelor vârstnice, observate în timpul
activitatii;
b) sa nu pretinda de la persoana vârstnica asistata foloase materiale, indiferent de natura
acestora;
c) sa respecte programul stabilit de comun acord cu furnizorul de servicii sociale,
precum si cu persoana vârstnica, beneficiara a serviciului de îngrijire la domiciliu;
d) sa înstiinteze periodic furnizorul de servicii sociale cu privire la activitatea
desfasurata.
ART. 7
(1) Activitatile desfasurate de voluntari sunt coordonate si monitorizate de catre
furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
(2) Furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice prevazut
la alin. (1) elibereaza voluntarului o legitimatie care sa îi ateste calitatea de voluntar,
prevazuta în anexa nr. 2.
ART. 8
(1) Dupa încheierea perioadei de voluntariat, furnizorul de servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice elibereaza voluntarului un certificat nominal prin
care sunt recunoscute serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
desfasurate de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobândite de acesta.
(2) Modelul certificatului nominal de voluntar în domeniul serviciilor de îngrijire la
domiciliu este prevazut în anexa nr. 3.
ART. 9
(1) În vederea sprijinirii activitatilor de voluntariat în furnizarea serviciilor de îngrijire
la domiciliu pentru persoanele vârstnice, consiliile locale si judetene, respectiv consiliile
sectoarelor municipiului Bucuresti, pot stabili si percepe, în conditiile legii, tarife de
închiriere a spatiilor, diminuate cu cel putin 50% din valoarea curenta a acestora, de la
asociatiile si fundatiile care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) îsi desfasoara activitatea în spatii ale unitatii administrativ-teritoriale respective;
b) furnizeaza servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
c) pun la dispozitie cel putin 10 voluntari, pe o perioada de minimum 6 luni pe an,
pentru implicarea lor în programele de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice aflate în evidenta serviciilor publice de asistenta sociala, organizate la
nivel judetean sau local.

(2) În vederea desfasurarii activitatii de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice, conform alin. (1) lit. c), directiile generale de
asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, serviciile publice de asistenta sociala
încheie conventii de parteneriat cu asociatiile si fundatiile prevazute la alin. (1), în
conditiile legii.
ART. 10
Activitatea voluntarilor prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. c) este coordonata si monitorizata
împreuna cu un îndrumator din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia
copilului sau, dupa caz, din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala organizate la
nivel local, beneficiare ale activitatii de voluntariat.
ART. 11
Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta hotarâre.
-----------*) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA 1
Institutia ...................
CONTRACT DE VOLUNTARIAT
nr. ....., încheiat astazi ............
Între: ................................, acronim .........................
(numele întreg al institutiei)
cu sediul în ...................., str. ........................ nr. ........,
judetul/sectorul
.............................,
reprezentat
prin
domnul/doamna
..........................., având functia de ................................ în
calitate de .....................................,
si

domnul/doamna ............................................, nascut/nascuta în
anul ...., luna ...., ziua ...., domiciliat în localitatea ...............,
judetul/sectorul ............., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc.
...., et. ...., ap. ...., cod numeric personal ..........................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria ............. nr. ...................,
eliberat/eliberata la data de .............., de Sectia de Politie ........,
elev(a)/salariat(a)
la
................................................
an
studii/profesia ................................................., în calitate de
îngrijitor voluntar la domiciliu pentru persoane vârstnice
se încheie prezentul contract de voluntariat:

I. Durata contractului de voluntariat
Contractul se încheie pe durata .................., urmând ca îngrijitorul voluntar la domiciliu
sa înceapa activitatea la data de .................... .
II. Obiectul contractului
Îngrijitorul voluntar la domiciliu pentru persoane vârstnice este abilitat sa desfasoare
urmatoarele tipuri de servicii de îngrijire social-medicala, de natura sociala:
a) Servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, îmbracare si dezbracare, igiena
eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
b) Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de
cumparaturi, activitati de menaj, însotirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasarii
în exterior, companie, activitati de administrare si gestionare, activitati de petrecere a
timpului liber, facilitarea accesului la îngrijire medicala oferita de medicul de familie sau
alte institutii sanitare.
c) Servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele
asemenea.
d) Alte servicii realizate în conformitate cu pregatirea profesionala a voluntarului si cu
tipurile de afectiuni pe care le prezinta persoanele vârstnice, cu acordul îndrumatorului din
cadrul organizatiei gazda.
III. Drepturile voluntarului
1. Sa participe activ la elaborarea si derularea programelor conform prevederilor
contractului încheiat.
2. Sa beneficieze de cursuri de instruire specifice si îndrumare din partea furnizorului de
servicii sociale, în desfasurarea activitatilor pentru care a încheiat contractul de
voluntariat;
3. Sa desfasoare activitatea în raport cu pregatirea profesionala.
4. Sa fie asigurat de catre beneficiarul voluntariatului, în conditiile prevazute de lege,
împotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii.
5. Durata timpului de lucru sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale
voluntarului.
6. Sa i se elibereze de catre organizatia gazda un certificat nominal care sa recunoasca
prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobândite;
7. Rambursarea de catre organizatia gazda, în conditiile convenite în contract, potrivit
legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii.
8. Sa beneficieze de titluri onorifice, decoratii, premii.
IV. Obligatiile voluntarului
1. Sa îndeplineasca sarcinile primite din partea furnizorului de servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice;

2. Sa sesizeze în cel mai scurt timp posibil furnizorul de servicii sociale asupra oricaror
aspecte care pot avea un impact negativ asupra persoanelor vârstnice, observate în timpul
activitatii.
3. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitatii de
voluntariat.
4. Sa participe la cursurile de instruire organizate sau initiate de beneficiarul
voluntariatului.
5. Sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste în cadrul activitatii de voluntariat.
6. Sa depuna rapoarte periodice cu privire la activitatea desfasurata.
7. Sa respecte programul stabilit de comun acord cu furnizorul de servicii sociale,
precum si cu persoana vârstnica, beneficiara a serviciului de îngrijire la domiciliu.
8. Sa respecte demnitatea si intimitatea persoanei vârstnice.
9. Sa nu comita nici o fapta de natura a atrage raspunderea disciplinara, civila sau
penala, dupa caz.
10. Sa nu pretinda de la persoana vârstnica asistata foloase materiale, indiferent de
natura acestora;
11. Sa înstiinteze periodic furnizorul de servicii sociale cu privire la activitatea
desfasurata.
V. Obligatiile furnizorului
1. Sa asigure desfasurarea activitatii îngrijitorului voluntar la domiciliu, în conditiile
legale de protectie a muncii, în functie de natura si caracteristicile activitatii respective.
2. Sa elibereze certificatul nominal care sa ateste calitatea de îngrijitor voluntar la
domiciliu.
3. Sa organizeze sau sa initieze cursuri de instruire pentru îngrijitorii voluntari la
domiciliu.
4. Sa supravegheze si sa evalueze periodic activitatea îngrijitorului voluntar la domiciliu
si, în functie de evenimentele deosebite semnalate de acesta, sa îi acorde premii sau alte
facilitati, în conditiile legii.
VI. Alte obligatii
Îngrijitorul voluntar la domiciliu se obliga fata de .....................
(institutia)
sa presteze activitatea fara a obtine o contraprestatie materiala.

VII. Alte clauze stabilite de parti
..........................................................................
..........................................................................
VIII. Dispozitii finale
1. În executarea contractului de voluntariat îngrijitorul voluntar la domiciliu se
subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.
2. Executarea obligatiilor contractuale ce revin îngrijitorului voluntar la domiciliu nu se
poate face prin reprezentare.
3. Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a
contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.
4. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activitatile din domeniul
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

5. Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de
vointa partilor, o situatie de natura sa îngreuneze executarea obligatiilor ce revin
îngrijitorului voluntar la domiciliu, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face
imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
6. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre
parti, formulata în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la pct.
5.
7. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa îngrijitorului
voluntar la domiciliu sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara
obligatia prezentarii motivelor.
8. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de
voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot
rezolva pe cale amiabila.
Institutia
............

Îngrijitor voluntar la domiciliu,
...................................

ANEXA 2
______________________________________________________________________________
| Institutia: ........................................
|
|
|
| LEGITIMATIE DE VOLUNTAR
|
|
|
|
LOC FOTO
|
|
|
| Nr. .........../....................................
|
|
|
|
Domnul/doamna ......................., în calitate de îngrijitor voluntar |
| la domiciliu, posesor/posesoarea B.I./C.I. seria ....... nr. .............., |
| conform contractului de voluntariat nr. ............ din .................., |
| este abilitat de institutia ..............................................., |
| în perioada ...................................... sa desfasoare servicii de |
| îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
|
|
|
|
Conducatorul institutiei
|
|
L.S.
|
|
........................
|
|
|
|______________________________________________________________________________|

ANEXA 3
______________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
CERTIFICAT NOMINAL DE VOLUNTAR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA
|
DOMICILIU
|
|
LOC FOTO
|
|
Nr. .........../....................................
|
|
Domnul/doamna .......................................................... |
domiciliat .................. posesor/posesoarea B.I./C.I. seria .......... |
nr. ..................., a desfasurat activitatea de voluntariat în domeniul |
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în perioada |
..........................., în baza contractului de voluntariat nr. ...... |
din ..................., fiind evaluat cu calificativul ................... |
Institutia: ........................................

| Prin prezentul act se certifica desfasurarea urmatoarelor servicii de
|
| îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice: ....................... |
| ........................................................................... |
| si dobândirea urmatoarelor abilitati: ..................................... |
|
|
|
Conducatorul institutiei
|
|
L.S.
|
|
........................
|
|
|
|______________________________________________________________________________|

---------------

