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COMUNICAT
RADET susține voluntariatul în situații de urgență seismică
București, 20 februarie 2019 – RADET susține pentru prima dată activitățile de voluntariat
pentru situații de urgență, potrivit legislației în vigoare, prin operaționalizarea serviciului public de
voluntari pentru situații de urgență într-o Capitală Europeană
Ca urmare a parteneriatului strategic, încheiat marți, 19 februarie 2019, între Regia
Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica Pământului (INCDFP), protocol realizat cu sprijinul Biroului de Consultanță și Expertiză
din cadrul Administrație Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, s-a consolidat
pentru prima dată, în spirit colectiv de supravietuire, si ideea operaționalizării creării unui serviciu
public de voluntari pentru situații de urgență post dezastre și catastrofe naturale, din cadrul resursei
umane angajate a RADET, ca parte a programului de securitate și reziliență seismică urbană.
Serviciul public de voluntari pentru situaţii de urgenţă, ce va fi inițiat de către RADET se
așteaptă să numere aproximativ 800 de voluntari, care urmează să-și desfășoare activitatea în scopul
apărării vieţii, avutului public şi a celui privat împotriva riscului seismic urban, dar şi împotriva altor
calamităţi şi dezastre naturale. Acest serviciu se va interconecta cu diverse instituții si autorități
publice specializate în asigurarea ordinii și siguranței publice, și, totodată, va oferi suport în
gestionarea situațiilor de urgență diverselor resurse umane aferente mediului public și privat
angajate pe diferite tipuri de riscuri.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 371/2016 pentru modificarea și completarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.579/2005, activitatea voluntarilor care acţionează în situaţii de urgenţă este considerată experienţă
profesională şi/sau de specialitate, în funcţie de tipul activităţii, cu condiţia ca aceasta să fie realizată
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în domeniul studiilor absolvite, prevedere care face parte dintr-un act normativ publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 397 din 25 mai.
În ceea ce priveşte durata contractului de voluntariat, acesta se încheie pe o perioadă de cinci
ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a
contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
Potrivit normelor în vigoare, voluntariatul reprezintă activitatea de interes public
neobligatorie, neremunerată şi bazată pe decizia liber consimţită a voluntarului persoană fizică, prin
intermediul unei persoane juridice, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, individual
sau în grup.
***
RADET Bucureşti este un prestator de servicii de interes local care exploatează reţeaua
termică de termoficare a Municipiului Bucureşti. RADET are în exploatare 1012 Puncte Termice, staţii
centralizate şi module termice, 47 Centrale Termice de cvartal si 1 Centrală termică de zona Casa
Presei.
RADET Bucureşti furnizează energie termică pentru peste 8.200 de blocuri de locuinţe şi
aproximativ 300 imobile, precum şi pentru aproximativ 5.100 de instituţii, obiective sociale şi agenţi
economici.
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