ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
Consiliul Local al Comunei Ciumani

Anexa 2 la HCL nr.50 din 6 august 2018

MODEL
CONTRACT DE VOLUNTARIAT
nr. ..........., încheiat astăzi ...................................

A. Părţile contractului
1.
Beneficiarul contractului: Consiliul Local al comunei Ciumani, cu sediul în comuna Ciumani,
reprezentat prin domnul Marton Laszlo-Szilard în calitate de Primarul comunei Ciumani;
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. ....., sc. ....., 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
............., 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, numai pentru pompierii voluntari;
b) echipament individual de protecţie;
c) materiale igienico-sanitare;
I. Alte clauze:
a) perioada de preaviz este de 15 zile;
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 deplasare, cazare și diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și concursuri
profesionale organizate în afara localității în care funcționează serviciul de urgență voluntar, acordate de
beneficiarul voluntariatului, conform legii;
e) hrană 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;
f) să beneficieze de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte
activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar; cuantumul orar al compensației
acordate voluntarului se achită lunar între 5-10 a lunii următoare, pe bază de pontaj și va fi egal cu
cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie x 1, 5,
g) să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe și tarife locale: (numai pompierii civili)
1. apă potabilă și canalizare până la 20 mc/lună și nu se compensează în bani,
2. salubrizare

Pagina 1 din 2

h) alte drepturi: (numai pompierii civili)
1.să beneficieze de prioritate la serviciile acordate de Primăria comunei Ciumani și la celelalte instituții
subordonate Consiliului Local Ciumani, în sensul că cererile depuse cu mențiunea de statut de voluntar,
vor fi rezolvate în regim de urgență, fără taxa aferentă.
2. să beneficieze de uniformă: pentru intervenții, pentru pregătire și uniformă de ceremonie.
1.2. Obligaţii:
a) îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului;
b) verificarea gospodăriilor populației din comună de două ori pe an de către pompierii civili;
c) respectarea disciplinei în timpul activităţilor;
d) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii;
e) păstrarea secretului de serviciu;
f)
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;
g) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local, beneficiar al voluntariatului ori de
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz;
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;
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;
K. Dispoziţii finale
1.
Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenţă 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 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,

................................................

.................... ............................

Prezentul contract se prelungeşte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.579 din 08.12.2005, astfel:
1. .......................................................………………………...………………………………...;
2. ..........................………...………………………………………............................................;
3. ............................…………………………………………….……........................................;
Beneficiarul voluntariatului,

Voluntar,

................................................

.................................. ..............

Pe data de .............................................. prezentul contract încetează în temeiul art. ........ din
......................................................................................., în urma îndeplinirii procedurii legale.

Beneficiarul voluntariatului,
................................................

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Köllő Gábor
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CONTRASEMNEAZĂ
Secretar: Balogh Zita

