
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                                Anexa nr.2 
COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
 

Nr._________________, încheiat astăzi _______________ 
 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
    1.1 Beneficiarul contractului: Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, reprezentat prin 
domnul Gheorghe Ciuhandu, în calitate de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă . 
  1.2. 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 

_____________________________________________. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    Prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform Statutului personalului voluntar 
din serviciile de urgenţă voluntare. 

3. DURATA CONTRACTULUI 
   Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de probă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe o 
perioadă de 5 ani, în condiţiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 
   Dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile 
înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat, contractul de voluntariat se reînnoieşte tacit.  

4. ZONA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 
   În zona de competenţă a compartimentului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
   Pe teritoriul localităţilor învecinate, în baza contractelor de intervenţie încheiate între consiliile 
locale. 

5. ATRIBUŢIILE POSTULUI 
   Cele menţionate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara, aferente echipei specializate de intervenţie din 
care face parte. 

6. CONDIŢII DE ACTIVITATE 
   Activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform condiţiilor specifice. 

7. DURATA ACTIVITĂŢII:  
   Activitatea este nenormată. 
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8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PRIVIND SECURITATEA ŞI 
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce poate interveni în timpul activităţilor desfăşurate, 
încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii; 
b) echipament individual de protecţie şi de intervenţie; 
c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de 
protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; 
d) 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; 
e) control medical anual, asigurat gratuit de beneficiarul contractului; 
f) alte drepturi; 

9. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRŢILOR 
     9.1. Voluntarul 
   9.1.1. Drepturi: 
a) să participe activ la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
b) să fie repartizat într-o echipă de intervenţie specializată conform pregătirii voluntarului; 
c) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii; 
d) să beneficieze de formare profesională; 
e) să beneficieze de compensaţii sub diferite forme pentru intervenţiile la care au participat; 
f) să beneficieze de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun din localitate, aparţinând unităţilor 
din subordinea consiliului local; 
g) eliberarea la solicitarea voluntarului, de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal 
care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar; 
h) 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; 
i) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/ operatorul economic la care este 
angajat, pe perioada la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de 
pregătire sau concursuri profesionale; 
k) alte drepturi în conformitate cu prevederile legale; 
 9.1.2. Obligaţii: 
a)îndeplinirea atribuţiilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara. 
b) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate; 
c) să participe la orele de pregătire (4 h/lună) constând în antrenamente şi aplicaţii; 
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 şi specializare profesionale; 
h) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat; 
i) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului; 
k) să returneze documentele şi echipamentele asigurate de către beneficiar la încetarea contractului; 
l) alte obligaţii; 
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    9.2. Beneficiarul voluntariatului 
  9. 2.1. Drepturi: 
a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 
b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) alte drepturi; 
    9.2.2. Obligaţii: 
a)  sa acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 
b) sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice; 
c) sa informeze voluntarul asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă ce privesc desfăşurarea 
activităţilor specifice; 
d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 
e) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 
f) beneficiarul voluntariatului are obligaţia să finalizeze prin teste şi verificări practice perioada de 
probă a contractului de voluntariat. 
g) alte obligaţii; 

10. CLAUZE 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului pentru care este încheiat; 
b) prin acordul părţilor; 
c) denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a 
beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligaţia prezentării motivelor; 
d) contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările practice se reziliază de plin 
drept; 
e) neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din neprezentarea repetată la exerciţii, aplicaţii şi intervenţii 
fără motive întemeiate, atrage după sine anularea prezentului contract. 
 
      11. DISPOZIŢII FINALE 
   Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
   În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului 
voluntariatului cu care a încheiat contractul. 
   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. 
   Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI,      VOLUNTAR, 

 
PRIMAR  

GHEORGHE CIUHANDU 
 
 
 
 

                                                                                                                                          FP74-18, ver2 

 3


