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CONCURSUL „CAMARADUL ANULUI” 

Despre concurs: 

Concursul „Camaradul anului” este un eveniment organizat anual de Asociaţia de 

Caritate din Armata României – CAMARAZII pentru a recunoaşte public meritele 

voluntarilor săi. 

Înscrierea în competiţie se realizează pe baza nominalizărilor făcute de către membrii 

Consiliului Director şi  liderii sucursalelor.  

Atât nominalizatul cât şi nominalizatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea 

informaţiilor furnizate.  

În etapa de preselecţie pot fi solicitate documente doveditoare privind activitatea de 

voluntariat.  

Conform Legii Voluntariatului 78/2014, activităţile de voluntariat sunt neremunerate, 

bazate pe consimţământul liber exprimat şi realizate în beneficiul comunităţii. 

 

Calendarul Concursului: 

Prima etapă: primirea propunerilor – se desfășoară până la 20 mai 2016; 

A doua etapă: dosarele se analizează preliminar de către Secretariatul Asociaţiei, în 

perioada 21 - 25 mai 2016. 

A treia etapă: de jurizare, se desfășoară în perioada 28 - 31 mai. 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI „CAMARADUL ANULUI” 

 

Art. 1 Premiile „Camaradul anului” se acordă în semestrul I al fiecărui an, pentru 
activitatea desfăşurată în ultimele 12 luni, în limita a 2% din fondurile utilizate în anul 
pentru care se acordă. 

Art. 2. Pot fi acordate câte un premiu „Camaradul anului”, premiul I, II şi III, 
precum şi mai multe premii speciale, pe secţiuni, după cum urmează: 

a) Secţiunea socio-medical; 

b) Secţiunea sportiv-recreativă; 

c) Secţiunea protecţia mediului; 

d) Secţiunea educaţie; 

e) Secţiunea „Cel mai activ voluntar”; 

f) Secţiunea „Cel mai activ coordonator de voluntari”; 

g) Secţiunea „Cea mai activă sucursală”; 

h) Secţiunea „Cel mai bun Ambasador al Asociaţiei”. 

Art.3. (1) Acordarea premiilor se realizează în urma analizei şi votului Consiliului 
Director, pe baza evaluării activităţii de voluntariat desfăşurată în cadrul Asociaţiei. 

(2) Rezultatele se validează prin transformarea fiecărui vot „pentru” în câte un 
punct, câştigătorul fiind desemnată persoana cu cel mai mare număr de puncte 
acumulat. În caz de egalitate, departajarea se face în funcţie de vechimea în Asociaţie, 
iar la vechime egală, pe baza altor activităţi complementare desfăşurate de când este 
membru. 

(3) Membrii Consiliului Director nu au drept de vot pentru persoanele pe care le-
au nominalizat. 

Art. 4. Activitatea de voluntariat se evaluează prin aprecierea următoarelor 
aspecte: 

a) Cantitatea muncii de voluntariat/zile, ore de voluntariat; 

b) Complexitatea şi intensitatea activităţilor; 

c) Importanţa muncii de voluntariat;  

d) Timpul alocat pentru efectuarea acesteia; 

e) Calitatea muncii de voluntariat, din perspectiva rezultatelor obţinute. 
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Art. 5. (1) Fiecare membru al Consiliului Director va evalua activitatea persoanelor 
propuse pe baza propriilor informaţii, precum şi a celor furnizate de Secretariatul 
Asociaţiei, respectiv de persoanelor analizate. 

(2) Perioada de examinare a dosarelor este de maximum 5 zile lucrătoare de la 
încheierea perioadei de aplicare la concurs. 

Art. 6. (1) Fiecare participant are dreptul de a aplica concomitent la mai multe 
categorii din concurs. 

(2) În cazul în care aplicantul beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1), juriul va 
acorda acestuia un singur premiu, corespunzător categoriei de merit mai mare. 

(3) Se pot înscrie la concurs şi persoane care au fost remunerate în anul de 
referinţă, dacă au desfăşurat şi activităţi de voluntariat, altele decât cele remunerate. 

Art. 7. (1) Toţi câştigătorii concursului „Camaradul Anului”vor primi diplome şi 
premii băneşti, în cuantumul care se stabileşte de către Consiliul Director, pentru 
fiecare premiu în parte. 

(2) Premiile băneşti se transmit câştigătorilor în prima parte a lunii iunie, iar 
diplomele se înmânează acestora în cadrul Adunării Generale. 

Art. 8. Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal semnat de 
către Consiliul Director, în 2 exemplare şi se comunică celor interesaţi. 
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