
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 

 

 

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

     ARTICOL UNIC - Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1579/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) să aibă vârsta minimă de 18 ani; 

 c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;” 

  

2. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă. 

 

3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 

 

4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3-6 luni, inclusă în 

durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice, susţinute în prezenţa unei 

comisii din care face parte obligatoriu, pe lângă şeful serviciului de urgenţă voluntar, un 

reprezentant din structura operativă a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/ Bucureşti - 

Ilfov. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.” 

 

 5. După articolul 6 se introduc două noi articole, art. 6
1
 şi art. 6

2
, cu următorul 

cuprins: 

 „Art. 6
1
 – (1) Promovarea personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar se face pe 

baza Parcursului profesional al voluntarului, prezentat în anexa nr.1
1
.  

(2) Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar, 

al cărui model este prezentat în anexa nr.2.  

 

Art. 6
2
 - Activitatea de voluntariat în situaţii de urgenţă se consideră experienţă profesională 

şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor 

absolvite.”  

      

6. La articolul 7, literele c) - f) se abrogă. 

 

7. La articolul 7, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“q) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte 

activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar.” 

 

 



 

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, art.7
1
, cu următorul cuprins: 

 “Art.7
1
 – Atunci când doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale la concursurile 

organizate pentru ocuparea posturilor, posesorii certificatului nominal de voluntar, obţinut în 

activitatea de voluntar în domeniul situaţiilor de urgenţă, pot beneficia de un punctaj suplimentar, în 

situaţia în care acesta constituie criteriu de selecţie.”  

 

9. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “e) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor 

practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;” 

  

 10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  “(2) Personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare are obligaţia să poarte uniformă, 

echipament de protecţie, însemne distinctive şi grade onorifice, ale căror descriere, condiţii de 

acordare şi folosire sunt stabilite prin regulamentul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, 

aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

  

11. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8
1
, cu următorul cuprins: 

“Art.8
1
 Principalele obligaţii ale beneficiarului voluntariatului sunt: 

     a) stabilirea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarului, anual, prin hotărâre a 

Consiliului local şi achitarea compensaţiei, diferenţiat pe categorii de funcţii; valoarea acestuia nu 

poate fi mai mică decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului minim pe economie; 

     b) asigurarea desfăşurării activităţii cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă; 

     c) asigurarea, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi boală profesională ce 

decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor 

medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului, dacă accidentul sau boala 

profesională s-au produs ca urmare a desfăşurării activităţilor de voluntariat în situaţii de urgenţă; 

     d) eliberarea certificatului nominal de voluntar; 

    e) rambursarea, în condiţiile convenite în contractul de voluntariat, potrivit prezentului 

statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie şi de 

pregătire.” 

 

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Art. 11 - (1) Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul nu mai 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi în caz de deces. 

(2) Nepromovarea verificărilor cunoştinţelor şi abilităţilor practice prevăzute la art. 8 alin. 

(1) lit.e) duce la rezilierea contractului de voluntariat.” 

 

13. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă. 

 

14. La anexa nr. 1 litera K, după punctul 3 se introduce un nou punct, pct. 3
1
, cu 

următorul cuprins: 

„3
1
 Contractul de voluntariat se reziliază în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4) şi (5), art. 

10 lit. c), art. 11 alin. (2) şi art. 12 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare.” 

 

15. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1
1
, având cuprinsul 

prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                          Anexă 

(Anexa nr. 1
1
 la Statut) 

 

 

 

 


