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Obiectivele principale ale
Obiectivele
campaniei
• Cunoaşterea şi respectarea de către autorităţile
publice locale a reglementărilor privind
voluntariatul în situaţii de urgenţă.
• Creşterea interesului autorităţii publice locale
pentru constituirea, dimensionarea şi dotarea
reală şi corectă a structurilor serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă.
• Creşterea numărului de solicitări din partea
cetăţenilor pentru intrarea într-un serviciu
voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Publicul ţintă
- Administraţia publică locală.
- Cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50
de ani.
- Se pot planifica şi executa acţiuni de
informare adaptate vârstei şi cu cercurile de
elevi „Prietenii pompierilor”, respectiv „Cu
viaţa mea apăr viaţa”.

Acţiuni în cadrul campaniei
1. Instruirea primarilor
•

•

•

•

se vor organiza seminarii de informare şi instruire a
primarilor privind reglementările specifice referitoare la
voluntariatul în situaţii de urgenţă;
se vor realiza întâlniri cu primarii în scopul prezentării
unor S.V.S.U. model din judeţ (prezentarea se poate
face filmat sau la faţa locului);
se va populariza la toţi primarii şi S.V.S.U. site-ul
www.igsu.ro, capitolul Servicii voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă, cu subcapitolele aferente;
se vor prezenta analize statistice la nivelul judeţului
privind concluziile rezultate în urma controalelor
efectuate la S.V.S.U.

Acţiuni în cadrul campaniei
2.Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni
de recrutare a voluntarilor:
Se vor organiza acţiuni comune cu S.V.S.U.
de recrutare a voluntarilor prin:
• organizarea de seminarii în facultăţi
(constituirea componentei preventive) şi
cămine culturale;
• difuzarea de pliante;
• transmiterea spoturilor de campanie pe
posturile de televiziune locală sau cu
circuit închis acolo unde există.

Acţiuni în cadrul campaniei
3.Desfăşurarea de acţiuni comune cu
serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă (de categoria a III-a şi a IV-a):
- puncte mobile de informare preventivă,
- exerciţii demonstrative,
- Ziua Porţilor Deschise.

Materiale informative
• spoturi: Vă plac provocările?; Vreţi să
obţineţi competenţe noi?; Vreţi să lucraţi în
echipă?;
• info-flash: Fii responsabil!; Lecţia de
solidaritate; Importanţa voluntariatului;
• pliantul „Vreau să fiu voluntar”;
• ghid de control la gospodării cetăţeneşti/
anexe;

HGR Nr. 1579 / 2005
pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare
• voluntariatul este activitatea de interes public
desfăşurată benevol de persoane fizice în
serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul
unor raporturi juridice, altele decât raportul
juridic de muncă.
• beneficiar al voluntariatului este comunitatea în
folosul căreia se desfăşoară activitatea de
voluntariat reprezentată de consiliul local care a
constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar
pentru situaţii de urgenţă.

Condiţii de încadrare a
personalului voluntar
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativteritorială reprezentată de consiliul local al
municipiului, oraşului sau comunei;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) să posede documentele care să îi ateste
pregătirea în specializarea pentru care încheie
contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de
infracţiuni cu intenţie;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar

Drepturi de care beneficiază
voluntarul
•
•
•
•
•
•
•

•

asigurarea împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura
activităţii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului;
păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/operatorul
economic la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii,
cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;
control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat
serviciul de urgenţă voluntar;
gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea
beneficiarului voluntariatului şi/sau în baza contractelor încheiate de acesta
cu societăţile private;
uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare,
asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în
cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte
bunuri personale;
drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de
pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care
funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate de beneficiarul
voluntariatului;
compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la
celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar.

Obligații ale voluntarului
• să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat;
• să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de beneficiarul
voluntariatului;
• să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în
cadrul activităţii de voluntariat;
• să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de
beneficiarul voluntariatului;
• să participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de
beneficiarul voluntariatului;
• să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate
bunurile aflate în folosinţa serviciului de urgenţă voluntar;
• să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul
serviciului de urgenţă voluntar şi să dovedească solicitudine şi
respect faţă de orice persoană;
• să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi
intervenţiilor;
• să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală
în întreaga activitate.

