
 
 

REGULAMENT GENERAL 

privind participarea la activități de voluntariat 

 

Condițiile de participare la activitățile de voluntariat ale Asociației Mai Mult Verde (MMV) 

sunt asumate și vor fi respectate pe proprie răspundere. MMV își rezervă dreptul de a 

renunța la serviciile voluntare a participanților care nu îndeplinesc condițiile de mai jos 

sau încalcă voit regulamentul de față. MMV își rezervă dreptul să facă orice schimbare 

în programele organizate, în cazuri excepționale și pe motive obiective, schimbările în 

program urmând a fi anunțate în timp util pe pagina de Facebook a asociației. Activitățile 

organizate sunt activități de voluntariat, și toți participanții sunt conștienți de acest lucru 

și participă benevol, respectând regulile MMV, organizatorul acestora. 

1. Echipamentul recomandat la o activitate de voluntariat desfășurată în teren este 

următorul: încălțăminte adecvată, adica ghete sau bocanci cu talpă tare, 

antiderapantă, haină/pelerină de ploaie, pălărie/șapcă de soare, haină groasă în caz 

de nevoie și opțional haine de schimb în caz de vreme ploioasă. Recomandăm 

echiparea “în straturi” (tricou, bluză, jachetă/haină, pelerină) care permite adaptarea 

rapidă la condițiile de vreme. Ocazional, parte din acest echipament (tricou, pelerină, 

șapcă) va fi pus la dispoziția voluntarilor de către MMV. 

2. Punctualitate: locul, data, ora întâlnirii/plecării și programul zilei sunt hotărâte și 

anunțate în prealabil pe site-ul / pagina facebook a MMV sau pe paginile dedicate 

proiectelor și vor fi respectate de participanți. Transportul organizat va pleca punctual 

din locul stabilit. În caz de întârziere, MMV nu asigură alte forme de transport. 

3. Organizatorul va asigura transportul voluntarilor din punctul de întâlnire stabilit și 

retur. Responsabilitatea MMV este de a aduce toți voluntarii înapoi la locul de 

plecare, nimeni nu rămâne la locul acțiunii după ce aceasta a luat sfârșit! 

4. Ajunși la locul acțiunii, voluntarii vor fi împărțiți în grupuri. Fiecare grup va avea un 

coordonator MMV. Coordonatorul MMV va fi responsabil de grupul lui, iar 

participanții vor fi obligați să asculte instrucțiunile și sfaturile acestuia. 

5. Ajunși la locul acțiunii, participanții vor asculta cu atenție instrucțiunile comunicate de 

organizatori la fața locului, în urma cărora vor începe activitatea.  



 
 

6. Dupa instructiuni grupurile vor fi directionate de organizatori catre parcele. Se 

lucrează în echipe de cate 3 voluntari, sau cum recomanda coordonatorii. 

7. Coordonatorul MMV de grup se va ingriji ca fiecare persoana din grupul sau sa aiba 

tot ceea ce este necesar pentru ca actiunea sa decurga bine, fara accidente si cu 

voie buna. El / ea are libertatea sa aleaga ajutoare din grup, care sa-l ajute in 

aprovizionarea cu apa, manusi, saci etc. de la tabara de baza. 

8. Voluntarul este obligat sa aiba grija de echipamentele sau uneltele cu care lucreaza 

în cazul în care acestea sunt oferite de MMV.  

9. Voluntarul este obligat sa aiba grija, sa asculte si sa respecte regulamentele de 

protectia muncii, si anume sa se uite in jur inainte sa actioneze, sa nu raneasca pe 

nimeni in jurul lui, sa nu se raneasca si sa nu lucreze mai mult decat il tin puterile. 

Aici mentionam ca persoanele care au la cunostinta faptul ca sufera de anumite boli, 

vor participa pe proprie raspundere si vor depune efort dupa propriile puteri si decizii. 

La locul actiunii vor fi si servicii medicale/puncte de prim ajutor la care se va apela in 

oricare din aceste cazuri.  

10. Organizatorul se obliga sa ofere voluntarilor echipamente / uneltele necesare, apa, 

hrana si in unele cazuri transportul. Voluntarul este obligat in schimb sa respecte 

regulile si programul organizatorului. 

11. Voluntarul este obligat sa pastreze curatenia si regulile de protectie a naturii. 

Organizatorul va pune la dispozitia voluntarilor saci de gunoi, pe care acestia ii vor 

folosi pentru deseuri. Asociația MaiMultVerde este o organizatie non-profit care se 

ocupa cu proiecte sociale, culturale si de protectia mediului/ecologice. La fiecare 

actiune, va insista asupra aspectelor ecologice pe care fiecare voluntar participant ar 

trebui sa le aprecieze, sa le impartaseasca si sa si le insuseasca.  

12. Ora pranzului va fi anuntata la fata locului.  

13. Voluntarilor minori este strict interzis fumatul, bauturile alcoolice, consumul de 

droguri sau orice alte substante și vor participa la acțiune doar însoțiți de un adult 

supraveghetor. 

 

  


