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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unor polițe de asigurare de viață și sănătate 
pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cuca, județul 

Galați. 

 

Subsemnatul Sandu Cristian, Inspector Protecție Civilă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca, din obligația respectării legislației și îndatoririle de 
serviciu adresez respectuos rugămintea de a supune spre aprobare în sedința de Consiliul Local 
acordarea unor drepturi ca urmare a intrării în vigoare a OMAI 75/2019 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 
serviciilor private pentru situații de urgență şi  în temeiul  art. 136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța 
Guvernului nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 307/2006 și a Hotărârii de Guvern nr.1579/2005 
drepturile pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sunt: 

- Art.39 (1) Personalul angajat al serviciilor de urgență voluntare/private se încadrează 
în condiții de muncă similar personalului serviciilor de urgență profesioniste; 

- (2) Personalul serviciilor de urgență voluntare are obligația să poarte uniformă, 
echipament de protecție și însemne distinctive, a căror descriere, condiții de acordare 
și folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administrației și 
Internelor, aprobat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I; 

- (3) Consiliul Local, administratorul sau conducătorul instituției asigură gratuit 
personalului serviciilor de urgență voluntare, uniforma și echipamentul de protecție 
adecvat misiunilor pe care le îndeplinește, iar în cazul în care pe timpul intervenției i 
s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubește în mod 
corespunzător. 

- Art.40 (1) Pe timpul intervenței, personalului serviciilor de urgență voluntare i se 
asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru; 

- (2) În cazul operațiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgență 
voluntare i se asigură hrană gratuit, în echivalentul a cel puțin 2000 de calorii; 

- (3) Obligația asigurării drepturilor prevazute la alin.(1) și (2) revine consiliului local, 
administratorului sau conducătorului instituției, după caz; 

- Art.41 (1) Personalul serviciilor de urgență voluntare are dreptul la indemnizații 
pentru timpul efectiv de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în 
programul serviciului; 

- (2) Cuantumul orar al indemnizației prevăzute la alin.(1) se stabilește și se acordă de 
către consiliul local, diferențiat pe categorii de funcții; 



Hotărârea de Guvern nr. 1579/2005 principalele drepturi de care beneficiază voluntarul 
din serviciile de urgență voluntare sunt: 

- Art.7 (d) asigurarea, de către beneficiarul voluntarului, în condițiile legii, împotriva 
riscurilor de accident și de boală ce decurg din natura activității, cu plata primelor de 
asigurare de către beneficiarul voluntarului, în lipsa asigurării sau în cazul neplății 
primelor de asigurare, costul prestațiilor medicale se suportă integral de către 
beneficiarul voluntarului; 

- (g) durata timpului de lucru stabilită în condițiile prezentului statut și cu respectarea 
duratei timpului muncă prevăzut la art. 108 și următoarele din Legea 53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificările și completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea și resursele 
psihofizice ale voluntarului; 

- (i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înființat serviciul de 
urgență voluntar; 

- (k) uniforma, echipament de protecție, aparatura și mijloace de înștiințare, asigurate 
gratuit de beneficiarul voluntarului; 

- (l) despăgubirea corespunzătoare,  de către beneficiarul voluntarului, în cazul în care 
pe timpul intervenției i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte ori alte bunuri personale; 

- (n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenției, asigurat 
de către beneficiarul voluntarului sau de beneficiarul intervenției; 

- (o) hrană gratuită, în echivalentul a cel puțin 2000 de calorii/zi, în cazul operațiunilor 
de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntarului sau de beneficiarul intervenției; 

- (q) compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la 
celelate activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar, cuantumul 
orar al compensației acordate voluntarului se stabilește și se achită de consiliul local, 
diferențiat pe categorii de funcții, și nu oate fi mai mic decât cuantumul orar calculat 
la valoarea salariului lunar minim pe economie. 
  

Pe cale de consecință, în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. 
c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun 
Consiliului Local al UAT Comuna Cuca să dezbată şi să adopte proiectul de Hotarâre privind: 
încheierea unor polițe de asigurare de viață și sănătate pentru membrii Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al comunei Cuca, județul Galați. 
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