
 

Fundaţia pentru SMURD și Asociaţia Technology and Innovation for 
Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate implementeaza proiectul „Formularea 
și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, 
conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin 
utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).  

Proiectul face parte din apelul: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu 
SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 
afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-
2020. 

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ONG-urilor participante in 
formularea şi promovarea unor propuneri alternative la politicile publice iniţiate de 
Guvern, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea 
Administraţiei Publice 2014-2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1. Dezvoltarea şi promovarea unei reţele tematice "voluntarIconnect". 
2. Creşterea capacităţii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de acţiuni de 
formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern.  
3. Dezvoltarea de către ONG-urile participante a unor instrumente şi mecanisme 
independente de monitorizare şi evaluare. 

Rezultate obtinute:  

• 2 ONG-uri cu capacitate crescută de a se implica în formularea și promovarea de 
propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;  

• 1 reţea tematică dezvoltată în domeniul răspunsului la situaţii de urgenţă care 
grupeaza 12 ONG-uri şi este dezvoltată prin intermediul aplicaţiei 
"voluntarIconnect" din cadrul platformei electronice "voluntarI";  

• 12 ONG-uri participante la reţeaua tematică "voluntarIconnect";  

• 10 acorduri de parteneriat semnate cu ONG-uri care încurajează activităţile de 
voluntariat în domeniul serviciilor publice şi mai ales în domeniul rezilienţei 
comuntăţilor la situaţiile de urgenţă;     

• 6 scrisori lunare de informare (de tip Newsletter) transmise prin intermediul 
platformei “voluntarI”; 

• 70 de persoane (reprezentanţi ai ONG-urilor participante) participă la activități 
de formare în domeniul “Politici publice alternative privind răspunsul la situaţii 
de urgenţă”;  

• 1 curs on-line realizat şi funcţional prin intermediul platformei “voluntarI”; 

• 8 consultări de tip focus-group;  

• 3 scenarii de politică publică-opţiuni de intervenţie identificate;  

• 3 evaluari contrafactuale ale impactului scenariilor estimat realizate;  



 

• 1 platformă electronică pentru gestionarea voluntarilor pentru situaţii de 
urgenţă realizată şi testată; 
 

Politica publică propusă şi instrumentele puse la dispoziţie prin platforma 
electronică interactivă «voluntar inteligent» (voluntarI) dezvoltă şi introduc 
sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionale orientate către cetățeni în domeniul răspunsului la situaţiile de urgenţă.  
 

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 
2006, ca persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă 
instituție sau persoană, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat 
medical și tehnic de urgență și prim ajutor.  
Fundația pentru SMURD derulează proiecte destinate construcţiei unui sistem 
integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin 
intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără 
a se limita la, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, 
administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice 
să se implice în acest sens. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt 
disponibile pe http://www.fundatiapentrusmurd.ro 
 

 
Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru 
Societate este o organizaţie neguvernamentala, non-profit, apolitica si 
independenta, înfiintata în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Scopul asociatiei este: stimularea utilizarii tehnologiei in guvernare 
pentru cresterea calitatii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea 
oamenilor si a comunitatilor si cresterea calitatii vietii.  
Printre obiectivele statutare ale asociatiei se numara: cautarea continua de 
oportunitati pentru voluntari si studenti dornici sa-si ofere energia si compasiunea 
în lupta cu provocarile actuale; oferirea de servicii de masurare a calitatii vietii 
populatiei, realizarea unor asocieri si a unor cooperari în plan national si 
international pentru realizarea unor proiecte si programe în domeniul administratiei 
publice; asistenta umanitara si asistenta în regim de urgenta pentru zonele urbane 
si rurale aflate în dificultate; dezvoltarea de instrumente independente de 
monitorizare si evaluare a politicilor publice; dezvoltarea de 
mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic; dezvoltarea de 
actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice 
initiate de Guvern, conform SCAP; dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru 
sustinerea si promovarea initiativelor de reforma a administratiei publice si de 
interactiune cu autoritatile. 

http://www.fundatiapentrusmurd.ro/


 

Principalele rezultate: 
 
- link spre platforma (https://voluntari.fundatiapentrusmurd.ro/)  
- lista link-uri spre materiale educationale 

Pozitia laterala de siguranta: https://youtu.be/kmX2lG-iaMg 

Imobilizare membru cu atela improvizata: https://youtu.be/AsBJhc6ak5Y 

Siguranta salvatorului in cazul unei victime intoxicate cu dioxid de carbon: 

https://youtu.be/g0PHSfqbuEU 

Siguranta salvatorului in cazul unei victime electrocutate:  

https://youtu.be/Y3hjort5dvY 

Bandajarea gatului: https://youtu.be/Ulx5UmfHWNs 
 
 
Manevre: 
 

Scoaterea castii moto https://youtu.be/cl-POXvvl5U  

Verificare frecventa respiratorie https://youtu.be/a_xiQZnqK_Q  

Verifcare puls radial https://youtu.be/hIGze79_KpY  

Evaluarea secundara  https://youtu.be/3JRexSV-uWY 

Montare Guler Cervical in pozitie sezut https://youtu.be/ia4rzdM1xDk  

Montare guler cervical in decubit dorsal https://youtu.be/vwLtRx7k5Z0 

Bandaj tip capelina https://youtu.be/8bxT8kT8VE8  

Bandaj prastie nas https://youtu.be/0tE994A5GoE  

Bandaj prastie barbie https://youtu.be/c2ZRBKXBiaE  

Bandaj ochi cu obiect penetrant https://youtu.be/1mud4ZRu56Q  

Bandajarea plagii cu corp penetrant https://youtu.be/KESGTdRqGMs  

Bandaj Desaault https://youtu.be/GG9ieeAsyIU  

Bandaj in 3 laturi cu plaga suflanta https://youtu.be/ZfhAIChdCh0  

Imobilizate antebrat cu atela vacuum brat https://youtu.be/ofKvhDrIODk  

Bandajarea gatului https://youtu.be/Ulx5UmfHWNs  
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