ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT
Având în vedere deficitul încadrării funcțiilor de instructor, Școala Militară de
Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, își exprimă
disponibilitatea de a colabora cu voluntari, cadre militare în rezervă, în baza
prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea
activității de voluntariat în România.
Potrivit acesteia, voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană
fizică, la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al
societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept
privat, fără remunerație, individual sau în grup.
CONDIȚII GENERALE:
•
are cetaţenia română și domiciliul în România;
•
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
•
are capacitatea deplină de exerciţiu;
•
are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se
acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al
candidatului);
•
nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CERINȚĂ SPECIFICĂ:
•
să fie cadru militar în rezervă cu experiență în una dintre următoarele
arme: Aviație, Radiolocație, Rachete și artilerie antiaeriană.
Cadrele militare în rezervă vor transmite dosarele electronic până la data de 31
iulie 2022, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj,
pe adresa smmmsfa@roaf.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar
voluntariat instructor și numele persoanei”, cu următoarele acte:
1.
cererea – Anexa;
2.
declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
3.
copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere,
certificat căsătorie, după caz;

4.
5.

copie xerox de pe diploma de absolvire a unei instituții militare;
curriculum vitae format EUROPASS.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian
Vuia” asigură transportul din orașul Buzău până la sediul unității din sat Boboc,
comuna Cochirleanca. De asemenea, pune la dispoziție toate materialele
necesare desfășurării activității didactice care are loc într- un cadru dinamic și
interactiv de lucru.
Menționăm că activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și
/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în
domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art.10 alin.(2) din Legea
nr.78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

ANEXA

CERERE

pentru înscrierea la selecţia dosarelor, în vederea recrutării pe bază de voluntariat, în
conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea nr. 78/2018 privind reglementarea
activității de voluntariat în România, în scopul diminuării efectelor datorate deficitului
încadrării funcțiilor de instructor:

Subsemnatul(a), ...................................................................................................................,
cu
domiciliul
în
localitatea
.................................................,
str. ........................................................ nr. ...., ap. ...., judeţul .............., telefon
............................,, mobil ………......., posesor/posesoare al/a C.I. seria ............ nr. ............,
eliberat de ........................... la data de ............................, în calitate de
........................................................................................... vă rog să îmi aprobaţi depunerea
dosarului în vederea selecției pe bază de voluntariat, în conformitate cu prevederile art. 20
alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2018 privind reglementarea activității de voluntariat în
România, diminuării efectelor datorate deficitului încadrării funcțiilor de instructor:

Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
........................................................................

Data .......................

Semnătura

