
 
           Anexă la nr. _______  
 
ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL ÎN CAZUL 
VOLUNTARILOR SUB 18 ANI  
 
Subsemnații, ____________________________________________________________, posesor/oare al 
BI/CI/pașaport seria____ nr.__________, domiciliat/ă în str.___________________________, nr. ____, 
bl.____, sc.____, et. ____, apt.____, localitatea________________, județ_____________, cod 
poștal______, telefon fix (includeți faxul) ( )__________________, mobil ___________________, e-
mail ___________________________, în calitate de părinte [ ] reprezentant legal [ ] al minorului 
_______________________________,  
și  
____________________________________________________________, posesor/oare al 
BI/CI/pașaport seria____ nr.__________, domiciliat/ă în str.___________________________, nr. ____, 
bl.____, sc.____, et. ____, apt.____, localitatea________________, județ_____________, cod 
poștal______, telefon fix (includeți faxul) ( )__________________, mobil ___________________, e-
mail ___________________________, în calitate de părinte[ ] reprezentant legal[ ] al minorului 
_______________________________,  
înțelegând riscurile la care poate fi expus, suntem de acord ca acesta să desfășoare următoarele misiuni și 
îndatoriri specifice în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-
Severin:  
 deplasarea la intervenții și misiuni cu autospecialele ISU;  
 participarea la exerciții cu forțe și mijloace în teren (pot fi cooptați în grupul de marcare sau evaluare, 
având și cursul de prim-ajutor de bază absolvit);  
 participarea la recunoașterile în teren împreună cu echipajele de intervenție;  
 participarea la promovarea unor campanii derulate la nivelul IGSU sau la nivel local, în sprijinul 
inspecției de prevenire, prin distribuirea de pliante sau prin transmiterea mesajului campaniei respective 
în unitățile școlare (“Nu tremur la cutremur” etc.);  
 participarea la activități de instruire și educare preventivă (descrierea tehnicii, accesoriilor și 
echipamentului specific de intervenție, promovarea voluntariatului);  
 completarea echipajelor de prim ajutor la misiunile de asigurare a măsurilor specifice din competență, 
la obiectiv sau din proximitatea acestuia, pe timpul manifestărilor cu public numeros (manifestări 
sportive, manifestări cultural-artistice), fără grad ridicat de risc;  
 sprijin în activități de promovare a instituției sau a tradițiilor istorice ale armei pe timpul organizării 
activităților de tip “Porți deschise” sau a sărbătoririi zilelor armei (desfășurarea unor activități 
demonstrative).  
 
În cadrul echipajelor, voluntarul va executa următoarele:  
 pentru autospecialele de prim-ajutor  
 participă la preluarea ambulanței pe tura de serviciu, conform check-listului (ISU 07);  
 cunoaște modul de funcționare a aparaturii medicale de pe ambulanța tip B2;  
 ajută la efectuarea curățeniei în ambulanță sau în camera de gardă a echipajului;  
 ajută la transportul la locul intervenției, în funcție de caz, a defibrilatorului semiautomat, aspiratorului 
de secreții, tubul portabil de O2, targa de transport pacient;  
 efectuează sub supraveghere îmbrăcarea, dezbrăcarea, mobilizarea și imobilizarea pacientului;  
 



 
 contribuie la alinarea suferinței pacienților, sub directa supraveghere a paramedicului din tura de 
serviciu;  
 are obligația acordării unei atenții sporite stării pacientului, asupra modului de comunicare și relaționare 
cu acesta, precum și cu aparținătorii acestuia;  
 pregătește materialele necesare pentru manevre necesare acordării primului ajutor;  
 inițiază monitorizarea funcțiilor vitale ale pacientului la indicația paramedicului, solicită imediat ajutor 
din partea paramedicului dacă observă o alterare în starea de sănătate a pacientului, dacă sesizează 
probleme care sunt în afara limitei de competență a voluntarilor;  
 participă și ajută la efectuarea toaletei și pansamentul plăgilor;  
 ajută la mobilizarea pacientului pe targă și fixarea în centuri, precum și la imobilizarea unui pacient 
traumatizat;  
 efectuează sub directa coordonare a unui membru titular Compresiuni toracice Externe în cazul ăn care 
un pacient se află în S.C.R.;  
 ajută și efectuează hemostaze în cazul unei plăgi hemoragice;  
 administrează O2 sub directa coordonare a unui paramedic;  
 respectă colectarea și separarea deșeurilor de la locul de producere pe următoarele categorii:  
 deșeuri nepericuloase (ambalaj de culoare neagră);  
 deșeuri periculoase (ambalaj de culoare galbenă și se elimină împreună cu conținutul);  
 respectă colectarea acelor sau a altor deșeuri tăioase sau înțepătoare în curii incineratoare cu pereții 
rezistenți la acțiuni mecanice, marcate cu pictograma “pericol biologic”.  
 pentru autospecialele de stingere cu apă și spumă  
 întinde, prelungește și strânge liniile de furtun;  
 supraveghează liniile de furtun, și la nevoie, înlocuiește furtunurile sparte;  
 mânuiește accesoriile, dospozitivele, echipamentele și utilajele din dotarea autospecialelor pentru 
îndeplinirea misiunilor primite;  
 participă la alimentarea autospecialei cu apă și spumogen;  
 identifică sursele de alimentare cu apă din zonă.  
 
Data ___________  
Nume, prenume, semnătura ___________________________________  
Nume, prenume, semnătura ___________________________________ 



 
 Nr. ............................. … 

 
 
CERERE DE ÎNSCRIERE VOLUNTAR  
 
INFORMAŢII PERSONALE:  
Nume şi prenume: _______________________________________________________________  
Adresa de domiciliu:  
str. ________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____,  
localitatea: ______________________________, judeţ: _________________________________,  
Telefon mobil: ____________________, Telefon fix: (cu prefix): _____/___________________,  
e-mail: ________________________________________________________________________.  
Adresa de rezidenţă: (se completează numai dacă diferă de adresa de domiciliu)  
str. ________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____,  
localitatea: ______________________________, judeţ: _________________________________,  
Telefon fix: (cu prefix): _____/___________________,  
Naţionalitatea: __________________, Sexul: F / M , Data naşterii: __________________,  
Profesia: ______________________________, Ocupaţia: _______________________________.  
Aţi mai activat ca voluntar? DA / NU  
Dacă răspunsul este DA vă rugăm să menţionaţi perioada şi tipul de activităţi desfăşurate:  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
EDUCAŢIE:  
Studii: (menţionaţi ultima instituţie, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit)  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
Domenii în care deţineţi atestate/licenţe etc.:  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:  
Limba maternă: _______________  
Limbi străine 
cunoscute: 
Autoevaluare  
nivel european *  

Înțelegere  Vorbire  Scriere  

Ascultare  Citire  Participare  
la conversație  

Discurs  
oral  

Exprimare  
scrisă  

Limba ________________  
Limba ________________  
Limba ________________  
 



Solicitările privind înscrierea în programul de voluntariat „Salvator din pasiune” vor fi 
transmise pe adresa de email contact@isusemenic.ro .  

Astfel, doritorii se vor afla în evidențele instituției și vor putea fi contactați în momentul 
deschiderii unei noi sesiuni de recrutare. 

Campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între 
societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă 
a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.  

Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea acestora se realizează 
în mod etapizat, prin parcurgerea unor ședințe de pregătire teoretică, urmate de susținerea 
unor examene. 

Condiții pentru înscriere 

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: 

1. vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani; 
2. apt din punct de vedere medical; 
3. să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infrancțiuni cu intenție; 
4. să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor 

pentru situații de urgență 

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să 
cuprindă următoarele documente: 

1. cerere de înscriere; 
2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); 
3. copie după actul de identitate; 
4. aviz psihologic (nu adeverință !) care va conține din partea psihologului clinician un 

profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu 
competență în apărare, ordine publică și siguranță națională cu precizarea apt sau 
inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență; 

5. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un 
minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat 
trebuie să dispună; 

6. adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele 
criterii “nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” 
și „clinic sănătos”; 

7. acordul scris al părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 
ani. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159292  
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