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ANEXA 1.1. 

 
ANUNT RECRUTARE VOLUNTARI 

în conformitate cu Solicitare activități voluntariat nr. 2271 / 30.03.2022 

 
Entitatea  organizatorică a USAMVBT: Facultatea de Medicină Veterinară – Clinici 

Veterinare Universitare  (CVU) – Serviciile Recepție_Gardă-Spital. 
 

recrutează voluntari în vederea desfășurării activităților  

activităţi de perfecţionare profesională 
activităţi administrative 

Criterii de selectie: 
- cunoștinte de abordare si contenție a animalelor; 
-  cunostinte privind examenul general al animalului; 
- abilități de comunicare;  
- disponibilitate la activități prelungite si pe perioade de weekend, sărbători 

legale și vacanță; 
- cunoștințe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Descrierea activității: 
   -activități management date pacienți și proprietari în evidențele specifice serviciilor     
de receptie, triaj, garda si spitaldin CBU; 

- activități de examinare clinică generală a animalului; 
- activități administrative în cadrul CVU; 

Atribuțiile voluntarilor: 
- participare la activitățile de recepție pacienți: înregistare cazuri în registrul și 

softul de management pacienti, îndrumarea proprietarilor pentru completarea 
documentelor specifice din cadrul CVU;  

- participare la  activități  de  examinare clinică preliminară  în cadrul serviciului de 
triaj pacienti și completarea formularelor specifice; 

- participăre la tratamentele și monitorizarea pacienților internați în spitalul CVU, 
conform planului de îngrijire recomandat de medicul din clinica de specialitate; 

- participare la activitățile de asigurare a condițiilor de curățenie, dezinfecție - 
biosecuritate în spațiile: receptie, triaj, spital veterinar. 
 

Cum poti aplica: 

Dacă eşti interesat să fii voluntarul nostru, asteptam CV-ul tău (model Europass) și Anexa 2 
completată  (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf) la    
violetaigna@usab-tm.ro ,  până la data de  18.04.2022.  
  

Interviul va fi organizat în data de  21.04.2022,  ora   13, 00  la   CVU 
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel:  072109325 (Lu-Vi, între orele 8-12)        
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