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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 96/30.09.2021 

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

Nr………………, încheiat astăzi……………………. 

1) Părţile contractului 
1.         Beneficiarul     contractului:  Consiliul local, cu sediul în comuna Vama Buzăului , nr. 425, jud. 
Braşov, reprezentat prin domnul CHIRILAŞ TIBERIU NICOLAE în calitate de primar,             
2.     Voluntar: domnul/doamna ……………………….. , fiul/fiica lui …………………  şi al/a 
………………………….. , născut/născută   în   anul   ………….. ,   luna   ………… ,   ziua   ……..    în   
comuna/oraşul   …………………………. ,judeţul…………………… , domiciliat/domiciliată în 
str.……………………………. nr. …, bl. …, se. …, et…………… ap.…, localitatea 
………………………. , judeţul …………………. , posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate 
seria     nr……………………………………………. eliberat/eliberată de ….  la data de…………… cod   
numeric   personal ……………………  absolvent   al/absolventă a…………………,  de  profesie  ,  cu  
o  vechime  de…………ani,   angajat/angajată la  ……………………………………………           
B. Obiectul contractului: prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 
C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile Statutului personalului voluntar 
din serviciile de urgenţă voluntare 
D. Zona de desfăşurare a activităţii: 
a) în zona de competenţă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
b) pe teritoriul localităţilor învecinate, în baza contractelor de intervenţie încheiate între consiliile locale. 
E. Atribuţiile postului: cele prevăzute în fişa postului, anexă la contractul de voluntariat 
F. Condiţii de activitate: activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform 
condiţiilor specifice. 
G. Durata activităţii: activitatea este nenormată. 
H. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă: 
a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce pot interveni în timpul activităţilor desfăşurate, încheiată 
de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii; 
b) echipament individual de protecţie;                                                       
c) materiale igienico-sanitare;                                                                                                                               
d) supliment alimentar;                                                        
e) alte drepturi: ............................................... 
I. Alte clauze: 
a) perioada de preaviz este de 15 zile;                                                  
b) alte clauze: ................................................. 
J. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 
1. Voluntarul  
1.1. Drepturi: 
a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii; 
b) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii; 
c) să beneficieze de formare profesională; 
d) să beneficieze de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenții, conform Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 
e) să beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada:                     
1. ................................, cu ....................................%                                               
2. ................................, cu ....................................%                                                             
3. ................................, cu ....................................%                                                 
f)să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale:                                            
.......................................... ....................................%;                          
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g)să beneficieze de gratuități pe mijloacele de transport în comun din localitate, aparținând unităților din 
subordinea consiliului local;                                                
h) să beneficieze de scutire de următoarele servicii în folosul comunității:                                   
...................................................................................;  
i) alte drepturi: .......................................................... 

1) participarea activă la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
2) încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii sale profesionale; 
3) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a 

muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; 
4) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de 

boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; 
în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă 
integral de către beneficiarul voluntariatului; 

5) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar 
în serviciul de urgenţă voluntar, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; 

6) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile convenite în contract, potrivit prezentului 
statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie; 

7) durata timpului de lucru stabilită în condiţiile prezentului statut şi cu respectarea duratei timpului de 
muncă prevăzut de art. 108 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului; 

8) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/operatorul economic la care este angajat, 
pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale; 

9) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat serviciul de urgenţă voluntar; 
10) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului şi/sau 

în baza contractelor încheiate de acesta cu societăţile private; 
11) uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit de beneficiarul 

voluntariatului; 
12) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul intervenţiei 

i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale; 
13) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de intervenţie executate 

cu respectarea procedurilor specifice; 
14) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei, asigurat de beneficiarul 

voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei; 
15) hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, 

asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei; 
16) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri 

profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate de 
beneficiarul voluntariatului, conform legii; 

17) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute 
în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se 
stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii, şi nu poate fi mai mic decât 
cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie. 
                                                                         
1.2. Obligaţii: 
a) îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului; 
b) respectarea disciplinei în timpul activităţilor; 
c) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii; 
d) păstrarea secretului de serviciu; 
e) portul în mod corespunzător al  uniformei şi utilizarea,  potrivit prescripţiilor tehnice specifice, a 
tehnicii de intervenţie, a echipamentului de protecţie, a aparaturii şi mijloacelor de înştiinţare; 
f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul  local beneficiar al voluntariatului ori de 
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz; 
g) alte obligaţii:……………………………………………………………                                 

1) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat; 
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2) să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare 
aprobat de beneficiarul voluntariatului; 

3) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; 
4) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului; 
5) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, organizate 

sau stabilite de beneficiarul voluntariatului; 
6) să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate bunurile aflate în folosinţa serviciului de 

urgenţă voluntar şi să acţioneze pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare 
de funcţionare; 

7) să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de 
competenţă; 

8) să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul serviciului de urgenţă voluntar şi să 
dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană; 

9) să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi intervenţiilor; 
10)  să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate; 
11)  prin întregul său comportament să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de statutul de 

voluntar; 
12) să îşi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuţiilor specifice, cu legitimaţia eliberată de 

beneficiarul voluntariatului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3. 
 

2. Beneficiarul voluntariatului 
2.1.     Drepturi: 
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii; 
 Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condițiilor contractuale 
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare i se pot aplica următoarele sancțiuni: 
a) avertisment; 
b)suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgență voluntar, precum și a drepturilor 
aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni, în funcție de gravitatea abaterii; 
c) rezilierea contractului. 
d) alte drepturi: ............................................. 
 Pentru acte de eroism, curaj și devotament în executarea unor misiuni, precum și pentru merite 
deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, personalului voluntar i se pot acorda următoarele 
recompense morale și materiale: 

a) mulțumiri verbale și scrise; 
b) scrisori de mulțumire personale sau adresate instituției ori operatorului economic care are calitatea de 

angajator în raport cu voluntarul; 
c) evidențierea în mass-media locale și centrale a acțiunilor întreprinse de voluntar; 
d) citirea prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; 
e) acordarea, în condițiile legii, de titluri onorifice, decorații și premii în obiecte sau bani. 

2.2. Obligaţii: 
a)  să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţilor specifice; 
c) să informeze voluntarul asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă ce privesc desfăşurarea activităţilor 

specifice; 
d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 
f) alte obligaţii:……………………………………………………………  

K. Dispoziţii finale 
1) Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
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2) În executarea contractului de voluntariat,  voluntarul  se  subordonează  conducerii beneficiarului 
voluntariatului cu care a încheiat contractul. 

3) Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în 
termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia de natură a duce la modificările contractuale. 

4) Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
      Beneficiarul voluntariatului,                                                               Voluntar, 
         Comuna Vama Buzăului, 

                       prin primar,                                                  ........................................................ 

……………………………………….. 

 Prezentul contract se prelungeşte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.579/2005. astfel: 
1………………………………………………………………………….  
 
 Beneficiarul voluntariatului,                                                                Voluntar, 
 
 
  

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                  Dragoș COMĂNIȚĂ                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 

 


