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 DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 NR.26524/15.10.2014  
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 

a activităţii de voluntariat la nivelul Municipiului Alexandria 
 

 
 1. NECESITATEA 
 Prin Expunerea de motive nr.22585/17.09.2014 primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii şi aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare a activităţii de voluntariat sub 
autoritatea Municipiului Alexandria  
  Mișcarea de voluntariat s-a dezvoltat constant în ultimii 20 de ani. Anul Internaţional 
al Voluntariatului 2001 a dat un implus extraordinar acestei dezvoltări prin adoptarea Legii 
voluntariatului nr. 195/2001 care prezenta însă unele  sincope și neclarităţi și culminând 
cu apariţia Legii nr.78/2014 privind reglemantarea activităţii de voluntariat în 
România, prin care statul recunoaște valoarea socială a activităţilor de voluntariat  ca 
expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii și responsabilităţii sociale, precum și valoarea 
profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a 
persoanelor care desfășoară aceste activităţi, în domenii precum arta, cultura, sportul și 
recreerea, educaţia și cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, 
activismul civic,m drepturile omului, ajutorul umanitar ţi/sau filantropic, dezvoltarea 
comunitară, dezvoltarea socială. 

Statul susţine dezvoltarea mișcării de voluntariat și la nivel local, autorităţile locale 
fiind chemate să sprijine derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în stategiile de 
dezvoltare locală a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca sursă de dezvoltare 
a bunăstării sociale și modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor 
locale și naţionale. 

 
2. OPORTUNITATEA 
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. 

 
3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 
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.  

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, este un 
aspect care necesită îmbunătăţire, iar rolul mass-mediei trebuie să devină mai activ.  
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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, diversitae, 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 poate 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. 

 
4. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus: 

• Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. 
 
 Având in vedere că propunerea prezentată s-a făcut în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, se va întocmi  un proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare a activităţii de voluntariat sub 
autoritatea Municipiului Alexandria, care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi 
supusă spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
  
        DIRECTOR, 
      Rodica Baicu                                                ȘEF SERVICIU J.A.T.R.U. 
                                                                                  Postumia Chesnoiu 

 

 

 

 

 


