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SERVICIUL JURIDIC AUTORITATE TUTELARĂ RESURSE UMANE 
Nr. ................./.................... 
 
 

REFERAT 

 

privind  propunerea de elaborare și supunere spre aprobarea Consiliului local 

al Municipiului Alexandria a Regulamentului de organizare și funcţionare a 

activităţii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria 

 

 
Recunoașterea corespunzătoare  a valorii voluntariatului trebuie să devină o prioritate 

pentru România care trebuie să dezvolte sisteme de recunoaștere a competenţelor dobândite 
prin activităţi de voluntariat acceptate de sectorul neguvernamental, de sistemul formal de 
învăţământ și de piaţa angajatorilor privaţi și să exploateze la maxim potenţialul 
voluntariatului ca formă de învăţare pe tot parcursul vieţii și îmbătrânire activă. 

Voluntariatul trebuie promovat ca valoare esenţială a societăţii care stimulează 
solidaritatea și creează valoare adăugată pentru societate și individ. 

Conform prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, voluntariatul este  un factor important în crearea unei pieţe 
europene competitive a muncii și, totodată,  în dezvoltarea educaţiei și formării profesionale, 
precum și pentru creșterea solidarităţii sociale,este activitatea de interes public desfășurată 
din proprie iniţiativă, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.  

Activitatea de interes public este desfășurată în domenii cum sunt asistenţa și 
serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 
învăţământ, știinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social și 
comunitar și alte asemenea. 

Astăzi, în 2014, mulţi adulţi evită ideea de voluntariat pentru că își amintesc de 
perioada comunismului, dar ei uită înţelesul de bază al acestui concept și anume că 
voluntariatul este o acţiune benevolă realizată din plăcere și un pas important pe care îl va 
reprezenta pentru municipiul Alexandria implicarea voluntară a cetăţenilor săi în dezvoltarea 
și conservarea unui oraș curat, modern, european.  

Pentru Municipiul Alexandria consider că este importantă conștientizarea cât mai 
extinsă a publicului larg cu privire la valoarea voluntariatului pentru comunitatea locală, cu 
privire la beneficiile la nivel individual ale celor care se implică voluntar și cu privire la 
potenţialul voluntariatului ca formă de responsabilitate socială care poate fi asumată, în 
această formă, atât la nivel individual cât și la nivel instituţional. Pentru dezvoltarea 
voluntariatului la nivel local putem identifica aspecte importante pentru orice instituţie 
publică ce își dorește recunoașterea sa în comunitate ca actor implicat și responsabil: 

• abordarea creativă a problemelor comunităţii; 
• apropierea de cetăţeni; 
• implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor; 
• completarea resurselor materiale cu resursă umană; 
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• depășirea constrângerilor bugetare; 
• manifestarea responsabilităţii faţă de comunitate; 
• schimbarea percepţiei de asistat a cetăţenilor; 
• asumarea activă a rolului de mediator între actorii din comunitate. 

Voluntariatul are o valoare intrinsecă ce rezultă din capacitatea sa de a crea capital 
social și uman , din valenţele sale de dezvoltator de competenţe sociale și practice și din 
abilitatea sa de a pune în practică valorile europene de toleranţă, diversitate, solidaritate și 
cetăţenie activă. Cetăţenii sunt antrenaţi direct în soluţionarea problemelor locale, ceea ce îi 
responsabilizează cu privire la menţinerea stării de fapt mulţumitoare rezultată prin 
soluţionarea problemelor. 

La nivelul Municipiului Alexandria voluntariatul ar putea fi susţinut ca metodă 
recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile 
lor, prin întâlniri anuale și cooperare efectivă în activităţile de interes public desfășurate de 
către organizaţii gazdă de voluntariat de pe raza municipiului Alexandria sau prin   
organizarea activităţii de voluntariat de către  de Municipiul Alexandria ca și organizaţie 
gazdă. 

Având în vedere cele arătate, propun elaborarea și supunerea spre aprobarea 
Consiliului local al Municipiului Alexandria a Regulamentului de organizare și funcţionare a 
activităţii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria. 

 Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 
 

 
 
 
 

Intocmit, 
Postumia Chesnoiu 

 


