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ASOCIAŢIA SPITALULUI  VOILA 

Câmpina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 
Tel: 0344 / 101 118;  Fax: 0344 / 102 034 

E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com  Web: www.spitalulvoila.ro 
 

Stimate Domn / Stimată Doamnă/Domnişoară 
 

    Avem plăcerea de a vă adresa invitaţia să participaţi alături de noi, în 
calitate de membru, la programele/proiectele iniţiate şi derulate de 
Asociaţia Spitalului Voila. 
 

   Asociaţia Spitalului Voila este o organizatie non-profit care are, în 

principal, următoarele obiective;  

- dezvoltarea şi promovarea serviciilor de sănătate mintală integrate, 

respectiv, sprijinirea persoanelor cu tulburări psihice în ceea ce 

priveşte tratamentul şi reabilitarea acestora, dezvoltarea abilităţilor lor 

de viaţă independentă şi reintegrarea în comunitate; 

- susţinerea, prin servicii specializate, a nevoilor de pregătire şi 

perfecţionare profesională a tuturor categoriilor de salariaţi ai 

spitalului. 

  

   Asociaţia Spitalului Voila îşi realizează scopul cu mijloace proprii sau prin 

asociere cu instituţii, agenţi economici, asociaţii culturale şi 

ştiinţifice, persoane fizice sau juridice care pot contribui, sub o formă sau 

alta, la îndeplinirea scopului Asociaţiei. 
 

Asociaţia Spitalului Voila este preocupată de integrarea sa în circuitul 
naţional şi european prin afilieri sau prin promovarea unor iniţiative 
organizatorice proprii. 
 

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Asociaţia Spitalului Voila 
urmăreşte realizarea următoarelor activităţi/acţiuni: 

1) susţinerea, prin servicii medicale specializate, a pacienţilor spitalului şi 
persoanelor ce necesită asistenţă medico-socială, azilare, îngrijiri paliative 
şi terminale, prin colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizării; 

2) organizarea de activităţi educative şi recreaţionale pentru pacienţii spitalului; 
3) organizarea periodică şi patronarea unor reuniunii ştiinţifice în cadrul cărora 

membrii Asociaţiei, precum şi alţi specialişti invitaţi, vor prezenta diferite 
aspecte teoretice şi practice din domeniul medical; 

4) înfiinţarea unui sistem de formare profesională, teoretică şi clinică, pentru 
membrii Asociaţiei şi personalul medico-sanitar al spitalului; 
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5) desfăşurarea de acţiuni de promovare în mass media a sănătăţii mintale şi 
educaţiei medicale a populaţiei; 

6) desfăşurarea de activităţi de profilaxie primară, secundară, terţiară în 
psihiatrie; 

7) organizarea unor grupuri de lucru tematice, ale căror obiective să susţină 
scopurile principale ale Asociaţiei; 

8) susţinerea financiară a acţiunilor de consultanţă, iniţiere, realizare şi 
finalizare a proiectelor derulate în cadrul spitalului; 

9) colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru creşterea calităţii 
serviciilor medicale acordate pacienţilor spitalului, îmbunătăţirea 
infrastructurii spitalului, modernizarea structurilor specializate ale spitalului, 
dotarea cu aparatură medicală. 

 

   Asociaţia Spitalului Voila îşi concepe şi îşi organizează programele, de 
aşa natură încât să joace rolul unui factor activ în viaţa medicală şi 
ştiinţifică, locală şi naţională, propunându-şi îmbunătăţirea infrastructurii şi 
a serviciilor de sănătate mintală. 
 

   Prezenţa Dumneavoastră în cadrul programelor/proiectelor iniţiate şi 
derulate va aduce un plus de valoare şi experienţă, dezvoltând şi 
consolidând prestigiul şi respectabilitatea Asociaţiei Spitalului Voila, 
contribuind totodată la dezvoltarea profesională şi personală a 
dumneavoastră. 

   Aportul Dumneavoastră va avea un impact pozitiv asupra tuturor 
aspectelor activității Asociaţiei și asupra fiecăruia dintre beneficiarii 
programelor noastre, din care veţi face parte şi Dumneavoastră. 
 

   Calitatea de membru al Asociaţiei Spitalului Voila se dobândeşte prin 

simpla completare şi semnare a cererii de adeziune, ce însoţeşte prezenta 

invitaţia de aderare, şi achitarea cotizaţiei de membru, în cuantumul 

aprobat de către Adunarea Generală a membrilor fondatori. 

 

   În spiritul politicii de tranparentizare a activităţii Asociaţiei, vă asigurăm 

că vă vom informa periodic asupra tuturor proiectelor iniţiate şi derulate, 

precum şi asupra modului de utilizare a resurselor materiale şi băneşti ale 

Asociaţiei. 

 

Asociaţia Spitalului Voila nu foloseste datele personale ale membrilor în 

scopuri comerciale, de publicitate sau marketing. 

 

Pentru alte informații, vă invităm să ne contactați direct, 
persoană de contact: Cornel Voiculescu 

- tel: 0771 / 744804 
- email: cornel_voiculescu@yahoo.com  

 
 

Preşedinte Consiliu Director, 

Ec. Cornel Voiculescu 


