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CONTEXT 
Crearea și dezvoltarea unei Rețele Naționale de Instructori SSM și a 

unui pachet de resurse și proceduri în vederea respectării Art.11 și Art. 

15 din Legea Voluntariatului 78/2014, privind Sănătatea și Securitatea 

în Muncă 

 

 

Începând cu iulie 2014, aprobarea noii Legi a Voluntariatului nr. 

78/2014 dezvoltă premisele unui trend ascendent în recunoașterea 

rezultatelor învățării dobândite prin voluntariat, prin acordarea de 

certificate naționale de voluntariat, prin delimitarea clară a activității de 

voluntariat printr-un contract obligatoriu între organizația gazdă și 

voluntar și prin însoțirea acestui contract de către documente 

obligatorii: fișa de voluntar, echivalentul fișei de post la angajați și fișa 

de siguranță și protecție, pe modelul promovat de Legea Securității și 

Sănătății în Muncă (SSM). În ceea ce privește fișa de siguranță și 

protecție, ea trebuie realizată de persoane acreditate, care să realizeze 

instruirea voluntarilor, astfel încât este o nevoie stringenta în rândul 

organizațiilor gazdă (în mod deosebit ONG-uri) de a se instrui cu privire 

la reglementările impuse prin lege, responsabile de punerea legii (SSM) 

în practică fiind Inspectoratele Teritoriale de Muncă. 

 

Federația VOLUM a constatat absența unor strategii naționale 

pentru voluntariat care să abordeze probleme precum dezvoltarea 

infrastructurii pentru voluntariat, instruirea voluntarilor, securitatea și 

sănătatea în voluntariat, rambursarea cheltuielilor efectuate în 

realizarea activității de voluntariat. În consecință, VOLUM a inițiat un 

demers care vizează dezvoltarea colaborării între ONG-uri și 

inspectoratele teritoriale de muncă în vederea aplicării corecte a Legii 

Voluntariatului nr 78/2014 cu privire la siguranță și securitatea 

voluntarilor în 20 județe din România.  

 

Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a Voluntariatului 78/2014, 

organizațiile care implică voluntari sunt obligate să ofere protecție 

tuturor voluntarilor, conform Legii securității și sănătății în muncă 

319/2006, pentru toate activitățile desfășurate cu aceștia. Potrivit 

acesteia, protecția muncii pentru voluntari poate fi realizată de 

inspectori acreditați în Securitate și Sănătate în Muncă. În contextul în 

care aceste cursuri/instruiri SSM sunt contra cost, la fel și acreditarea 

ca inspector SSM, organizațiile care implică voluntari se află în 

dificultatea de a realiza aceste cursuri devenite obligatorii.  
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În perioada martie 2015-aprilie 2016 Federația VOLUM va dezvolta 

metode de colaborare între organizațiile gazdă care implică voluntari 

(ONG-uri și instituții publice) și inspectoratele teritoriale de muncă locale 

pentru ca acestea să dezvolte servicii gratuite pentru organizațiile 

gazdă, în vederea aplicării corecte a Legii Voluntariatului nr. 78/2014 cu 

privire la siguranța și sănătatea voluntarilor. Proiectul în cadrul căruia 

se desfășoară aceste demersuri (Cartea de Identitate a Voluntariatului 

– Calitate, Impact și Valoare) își propune implementarea acestei 

inițiative în 20 de județe din România (București, Iași, Bacău, Alba, 

Constanța, Neamț, Cluj, Botoșani, Prahova, Dolj, Brașov, Caraș-

Severin, Vâlcea, Vrancea, Hunedoara, Suceava, Brăila, Timiș, 

Teleorman și Gorj). 

 

Pașii pe care Federația VOLUM îi va face în perioada martie 2015-aprilie 

2016 în sprijinirea acestei nevoi vor fi:  

1. Organizarea unui curs acreditat ANC pentru Instructori SSM în 

care vor fi instruiți 20 de reprezentanți ai organizațiilor membre 

VOLUM din toată țara. Aceștia vor învăța proceduri clare în 

domeniu, vor pune în practică competențe legate de facilitare de 

evenimente, instruiri cât și de colaborări cu instituțiile locale; 

2. Crearea unei rețele de 20 de experți din întreaga țară, acreditați 

în oferirea de instruiri în protecția muncii și SSM, care să ofere 

gratuit și la cerere ONG-urilor formare la nivel local în domeniu; 

3. Implementarea unui proces de advocacy pentru influențarea 

politicilor publice în domeniul siguranței și securității în muncă și 

dezvoltarea unui protocol de colaborare național între ONG-uri și 

ITM-uri și un protocol între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale și Federația VOLUM; 

4. Organizarea a 20 de evenimente locale cu design predefinit 

specific domeniului, implementate de  fiecare dintre cei 20 de 

experți ai rețelei SSM, în vederea  informării cu privire la 

respectarea Legii Voluntariatului 78/2015 și a reglementărilor 

privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, de către ONG-urilor și 

instituțiile care implică voluntari; 

5. Realizarea  unui ghid de Securitate și Sănătate în Muncă în 

activitățile de voluntariat. Acesta va oferi informații, modele și 

exemple necesare respectării Legii voluntariatului 78/2014 și 

Legii protecției și securității în muncă 319/2006. 
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6. Elaborarea unei procesuri simplificate de Siguranță și Sănătate 

în Muncă în lucrul cu voluntarii, adoptat ulterior de organizațiile 

care implică voluntari.  

 

Proiectul în cadrul căruia se realizează aceste demersuri de către 

Federația VOLUM este “Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, 

Impact și Valoare”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile 

SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. 

 

Mai multe detalii despre proiect puteți citi pe 

www.federatiavolum.ro/proiecte.  

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 
granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și 
coerenței informațiilor prezentate revine Federației VOLUM. 
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