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Anexa 1 

FIȘA VOLUNTARULUI  
Nr. ............. din data de ............................ 

 
 
Denumirea postului: Voluntar 
 
Programul de voluntariat: BUCOVINA BUILD & TRAVEL, RĂDĂUŢI, 02 – 07 septembrie 2019 
 
Titular post: ____________________________________________ (nume și prenume) 
 
Descrierea postului: 
Voluntar activităţi de construcţie de locuinţe în cadrul programului de voluntariat: BUCOVINA BUILD & TRAVEL, 
RĂDĂUŢI, 02 – 07.09.2019 
 

Scopul:  
Realizarea activităților de voluntariat pentru proiectul Programul de voluntariat: BUCOVINA BUILD & TRAVEL, 
RĂDĂUŢI, 02 – 07.09.2019. 
 
Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de post) 
 

1. Activități de construcţie de locuinţe cadrul proiectului (construcție pereți din lemn, structură acoperiș, montare 
țiglă pe acoperiș, montare izolație exterioară – polistiren, izolație interioară – vată minerală, tencuială exterioară, 
montare plăci gips carton interior, gletuire, șlefuire, zugrăvire, montaj parchet). 

 

Relații de muncă: 
 

Se subordonează direct: Coordonator de voluntari (Asociatia Door To Home), Managerul de şantier, Managerul de 
proiect, Director Executiv (Asociatia Door To Home) 
 
Este în relații directe cu: Coordonator de voluntari (Asociatia Door To Home) , Managerul de şantier, Managerul de 
proiect, Director Executiv (Asociatia Door To Home), angajaţi ai Asociatiei Door To Home, alți voluntari. 
 
Condiții de desfășurare a activității de voluntariat: 
 

a. Perioada: 02 – 07.09.2019 
b. Programul/orarul: 08:30 - 17:00, 1 pauză de cafea de 15 min, 1 pauză pt. prânz de 60 min. 
c. Locul de desfășurare: 100% pe teren la punctele de desfăşurare din cadrul programului de voluntariat: 

BUCOVINA BUILD & TRAVEL, RĂDĂUŢI 2019  
d. Resurse disponibile: echipament de protecţie, unelte, materiale de construcţie, personal calificat pentru 

supraveghere, organizare de şantier. 
 
Specificarea postului:  
Voluntarul va participa la activităţi de construcţie de locuinţe specifice şi adecvate vârstei şi capacităţilor fizice şi 
personale în cadrul programului de voluntariat: BUCOVINA BUILD & TRAVEL, RĂDĂUŢI 2019. 
 
Cunoștințe și abiltăți necesare: 

1. Nu sunt necesare cunoştinţe specifice în domeniul construcţiilor 
2. Atenţie la detalii  
3. Atenţie şi amabilitate în relaţia cu participanţii 

 
Asociatia Door To Home Voluntar (nume în clar cu majuscule) 

 
                 Prin Director Executiv     (semnătura) 
           David-Octavian Mariniuc-Mitric  
 
(semnătura) Părinte (pentru minori) 

(nume în clar cu majuscule) 
 
 

              (semnătura) 


