
Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 1 din 31.01.2018 

 

 

CONTRACT  DE  VOLUNTARIAT 

Nr. ______________ Încheiat astăzi __________________ 

 

 

A. Părțile contractului: 
1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al Comunei Pișchia, cu sediul în comuna 

Pișchia, nr.261, județul Timiș, reprezentat prin domnul Ioan Sas, în calitate de primar 

al comunei Pișchia. 

 

2. Voluntar: domnul (doamna) ____________________________________, fiul/fiica lui                              

______________________ și al/a _____________________________, născut(ă) în anul 

________, luna _______, ziua ______, în comuna/orașul ___________________________, 

județul _______________ 

domiciliat(ă) în str. _____________________, nr. __________, bloc __________, scara 

__________,  etaj ______, ap.________, localitatea _______________________, județul 

____________________, posesor /posesoare al cărții de identitate seria ____, nr. 

____________, eliberat de _____________________________________ la data de 

____________, cod numeric personal __________________________, absolvent(ă) al 

___________________________, de profesie ________________________________, cu o 

vechime de ____________, angajat la ______________________________________. 

 

B. Obiectul contractului: 
Prestarea de activități în domeniul situațiilor de urgență, conform Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgență voluntare. 

 

C. Durata contractului: 
5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii cu câte un an, de maxim 4 (patru) ori, în baza 

solicitării scrise a voluntarului, în conformitate cu Statutul personalului voluntar din serviciile 

de urgență voluntare. 

 

D. Zona de desfășurare a activității: 
a) în zona de competență a serviciului voluntar pentru situații de urgență; 

b) pe teritoriul localităților învecinate, în baza contractelor de intervenție încheiate între 

consiliile locale. 

 

E. Atribuțiile postului: 
Cele prevăzute în fișa postului, anexă la contractul de voluntariat. 

 

F.Condiții de activitate: 
Activitatea se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, conform condițiilor 

specifice. 

 

G.Durata activității: 

Activitatea este nenormată. 

 

H.Drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă: 



a) asigurarea în caz de accident și de boală încheiată de Consiliul Local Pișchia în condițiile 

legii, în favoarea voluntarului , pentru situațiile ce decurgdin natura activității desfășurate, 

ceea ce exonerează atât de răspundere civilă cât și penală Consiliul Local Pișchia, beneficiar 

al voluntariatului. 

b) echipament individual de protecție; 

c) materiale igienico-sanitare; 

d) supliment alimentar; 

e) alte drepturi. 

 

I. Alte clauze: 
a) perioada de preaviz este de 15 zile; 

 

J. Drepturi și obligații generale ale părților: 

 

1. VOLUNTARUL 

 

1.1 Drepturi: 

a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii; 

b) măsuri de securitate și sanatate a muncii; 

c) formare profesională; 

d) scutire de la plata impozitului local pe imobil (casa de locuit cu terenul aferent 

acesteia) la adresa de domiciliu și de la plata impozitului pe un singur mijloc de 

transport aflat în proprietatea voluntarului, pe perioada cât își desfășoară activitatea in 

SVSU al comunei Pișchia.  

e) control medical anual, asigurat gratuit de Consiliul Local Pișchia; 

f) despăgubirea corespunzătoare de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe 

timpul intervenției i s-a degradat îmbrăcămintea sau alte bunuri personale; 

g) exonerarea de răspundere materială pentru daunele produse pe timpul acțiunilor de 

intervenție executate cu respectarea procedurilor specifice; 

h) uniforma, echipament de protecție, aparatura și mijloace de înstiințare, asigurate 

gratuit de Consiliul Local Pișchia; 

i) hrana gratuită, în echivalentul a cel puțin 2.000 de calorii/zi, în cazul operațiunilor de 

peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenției; 

j) compensatii in bani pentru participarea la activitatile prevazute in planul de pregatire, 

respectiv 50 de lei  pentru participarea la fiecare dintre sedintele teoretic – aplicative si 

cele practic-demonstrative; 

k) drepturi de deplasare, cazare si diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregatire și 

concursuri profesionale organizate în afara comunei Pișchia, acordate de beneficiarul 

voluntariatului; 

 

1.2. Obligații: 

a) îndeplinirea atribuțiilor conform fișei postului; 

b) respectarea disciplinei în timpul activităților; 

c) respectarea măsurilor de securitate și sănătate a muncii; 

d) păstrarea secretului de serviciu; 

e) portul în mod corespunzator al uniformei și utilizarea, potrivit prescripțiilor tehnice 

specifice, a tehnicii de intervenție, a echipamentului de protecție, a aparaturii și a 

mijloacelor de înștiințare; 

f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local beneficiar al 

voluntariatului ori de alte autorități ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; 



 

 

2. BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI – CONSILIUL LOCAL PIȘCHIA 

 

2.1. Drepturi: 

a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, 

potrivit legii; 

 

2.2 Obligații: 

a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice pentru desfășurarea 

activităților specifice; 

c) să informeze voluntarul asupra condițiilor și relațiilor de muncă ce privesc desfășurarea 

activităților specifice; 

d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 

e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal al voluntarului. 

 

K.Dispoziții finale 
1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispozițiile Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare. 

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 

părți, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situația de natură a duce 

la modificările contractuale; 

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

pentru fiecare parte. 

5. Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul împlinește 55 de ani sau în 

caz de deces. 

6. Activitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar este incompatibilă cu exercitarea 

funcțiilor de primar, viceprimar, secretar al primăriei și consilier local. 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PIȘCHIA                                       VOLUNTAR 
 

Primar 

Ing. Ioan SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIEREA SARCINILOR, INDATORIRILOR SI 

RESPONSABILITATILOR POSTULUI 

 
 

- Personalul voluntar al SVSU intervine la incendii, calamitati naturale si catastrofe; 

- Atentioneaza cetatenii asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele de 

primavara si toamna, in perioadele caniculare si cu seceta prelungita sau cand se 

inregistreaza vanturi puternice; 

- Raspunde de informarea cetatenilor comunei Pischia prin mijloacele puse la dispozitie 

de catre primar; 

- Propune primarului si consiliului local masuri de imbunatatire a activitatii de prevenire 

a situatiilor de urgenta la nivelul comunei Pischia si a activitatii SVSU; 

- Participa la actiunile de prevenire si de stingere a incendiilor (controale, cursuri, 

instructaje, analize, consfatuiri, concursuri) organizate de I.S.U. Banat; 

- In indeplinirea sarcinilor de serviciu solicita asistenta si consultanta tehnica de 

specialitate din partea ISU Banat. 

 

 

 

PRIMAR 
 

 

PERSONAL VOLUNTAR 
 

 

 

 

 

Prezentul contract se prelungeste, conform prevederilor H.G. nr. 1579/2005 astfel: 

 

 

1. _______________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________ 

 

 

3. ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


