
 

 

Name: Asociația Tășuleasa Social 
 
 
 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
Nr._________/Data_____________ 

 
I.  PĂRŢILE CONTRACTULUI  
 
Art.1. Părţile prezentului contract sunt:  
A. ORGANIZATIA TĂȘULEASA SOCIAL cu sediul in Piatra Fintinele, Str. Obcioara, nr.97, 
Comuna Tiha Bârgăului, cod 427363, judetul Bistrița-Năsăud, identificata cu CUI 13681966, 
reprezentata de ALIN UHLMANN UȘERIU in calitate de Președinte, numita in continuare 
Organizatia gazda, 
si 
B. ..........................................................................................., domiciliat(a) in 
.............................................., Str. ..................................................... nr. .............., 
C.N.P........................................................., legitimat cu BI/ CI seria.......... nr. ...................., eliberat 
de ........................................, la data de................................., numit in continuare Voluntar, 
 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Art.2. Obiectul contractului il constituie derularea de catre Voluntar a activitatilor mentionate in 
fisa voluntarului, atasata prezentului contract. 
2.1 In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului de 
voluntari al Organizatiei gazda, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea 
activitatii de voluntariat din Romania. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI  
 
Art. 3.  Prezentul contract se incheie pe o perioada: 
a) determinata cuprinsa între – 2-9 Iulie 
b) nedeterminata. 
 
IV.  RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 
Art.4. Organizatia este de acord sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate pentru realizarea 
activitatii si cu care organizatia gazda este de acord in prealabil. Pentru a i se deconta cheltuielile, 
voluntarul trebuie sa prezinte o lista amanuntita a cheltuielilor insotita de documentele justificative 
corespunzatoare. 
 
V.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 5. Drepturile Organizatiei gazda 
a. dreptul de a stabili organizarea si functionarea activitatii de voluntariat; 
b. dreptul de a initia continutul fisei de voluntariat, pe care o adapteaza la solicitarea si pregatirea 
voluntarului, precum si la tipul de activitati de voluntariat desfasurate de catre organizatia gazda; 
c. dreptul de a desemna o persoană care să supervizeze activitatea voluntarului.  
d. dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fisei de voluntariat prin 



 

 

coordonatorul de voluntari; 
e. dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite in contractul de 
voluntariat, fisa de voluntariat si/sau in fisa de protectie a voluntarului. 
f. Dreptul de a elibera un certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar pe perioada in care 
acesta a fost activ la organizatie in decurs de o luna dupa activitate; perioada activa fiind definita 
prin perioada in care voluntarul a fost fizic prezent la activitatile Organizatiei gazda si a participat 
direct la Campusul Tasuleasa Social la proiectele acesteia. 
 
 
Art.6. Obligatiile Organizatiei 
Organizatia gazda se obliga: 
a. sa asigure desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea 
conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile 
activitatii respective; 
b. sa suporte cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale 
de voluntariat; 
c. sa suporte alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor 
aferente muncii prestate de catre voluntar. 
d. sa asigure voluntarul pe toata perioada in care acesta se afla in Campusul Tasuleasa Social de la 
Piatra Fintinele si/sau pe durata activitatilor desfasurate in afara campusului. 

 
Art. 7. Drepturile voluntarului: 
 
a. Dreptul de a fi respectat ca si persoana si tratat ca si coleg cu drepturi egale atat de conducerea 

organizatiei, de angajati, cat si de organizatorii taberei/atelierelor; 
b. Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, 

convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie 
economică sau orice alte asemenea criterii; 

c. Dreptul de a avea acces la cât mai multe informaţii despre organizaţia în cadrul căreia urmează 
să activeze;  

d. Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului la care urmează să participe; 
e. Dreptul de a îşi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, 

experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională; 
f. Dreptul de a beneficia de indrumare si orientare din partea coordonatorului de proiect/tabara; 
g. Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atît la 

începutul activităţii cît şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în 
domeniu; 

h. Dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu 
răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale; 

i. Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele 
necesare derulării activităţii;  

j. Dreptul de a i se asigura (de către organizaţie/instituţie) protecţia muncii (în condiţiile legale), 
în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;  

k. Dreptul de a fi asigurat (de către organizaţie/instituţie, în condiţiile prevăzute de lege) împotriva 
riscurilor de accident şi de boală care decurg din natura activităţii pe care o desfăşoară; 
voluntarul este asigurat pe toata perioada in care acesta se afla in Campusul Tasuleasa Social de 



 

 

la Piatra Fintinele si/sau pe durata activitatilor desfasurate in afara campusului, în lipsa 
asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către organizatie; 

l. Dreptul de a i se rambursa (de către organizaţie/instituţie, în condiţiile convenite prin contract, 
potrivit legii)  cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii;  

m. Dreptul la o durată a timpului de lucru (stabilită în condiţiile legii) care să nu îi afecteze 
sănătatea şi resursele psihofizice; 

n. Dreptul de a i se elibera de către organizaţia/instituţia un certificat nominal care să ateste 
calitatea de voluntar pe perioada in care acesta a fost activ la organizatie; perioada activa fiind 
definita prin perioada in care voluntarul a fost fizic prezent la activitatile Organizatiei gazda si a 
participat direct la Campusul Tasuleasa Social la proiectele acesteia. 

o. Dreptul la confidentialitate si respectarea datelor personale de catre Organizatia gazda; 
 
Art.7. Obligatiile voluntarului 
a. Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizaţiei/instituţiei prin fişa de 

post; 
b. sa aiba o conduita complementara cu obiectivele generale ale voluntariatului: imbunatatirea 

calitatii vietii si reducerea saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea 
efectelor dezastrelor, incluziunea sociala si totodata lupta impotriva excluderii sociale si 
discriminarea; 

c. Obligatia sa presteze o activitate de interes public, in acord cu scopul si obiectivele asociatiei, 
fara remuneratie; 

d. Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv 
întârzieri, absenţe etc.); 

e. Obligația de a-și anunța indisponibilitatea participarii la o acțiune cel puțin cu 7 zile lucrătoare 
înainte de derularea acesteia; 

f. Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul 
activităţii de voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii; 

g. Obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către 
organizaţie/instituţie;  

h. Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi activităţile organizaţiei/instituţiei; 
i. Obligaţia de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale 

organizaţiei/instituţiei; 
j. Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat; 
k. Obligaţia de a oferi servicii de calitate şi de a solicita sprijin persoanei căreia i se subordonează 

în situaţiile în care este nevoit/ă să desfăşoare activităţi într-un domeniu necunoscut sau în care 
abilităţile sale sunt limitate; 

l. Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite 
prin fişa de post; 

m. Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (clienţi ai 
organizaţiei/instituţiei, alţi voluntari sau personal angajat şi de a îşi oferi serviciile cu respect 
pentru fiinţa umană şi pentru mediul înconjurător, fără a discrimina în funcţie de: rasă, etnie, 
sex sau orintare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de 
educaţie,  stare civilă, situaţie economică sau  orice alte asemenea criterii; 

n. Obligaţia de a aduce în discuţie cu persoana căreia i se subordonează direct toate situaţiile în 
care ar putea să apară confliecte de interese. 

o. sa nu comunice sau sa raspandeasca in public afirmatii defaimatoare la adresa organizatiei 
si/sau a activitatii acesteia. 



 

 

 
VI.  NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI  
 
Art.6.1. Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa 
partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul 
va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea contractului, acesta inceteaza de plin 
drept. 
6.2. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia 
dintre parti, formulata in termen de 3 zile de la data la care a intervenit situatia descrisa mai sus, in 
conditiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat. 
6.3. La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor de voluntariat partile sunt egale si libere. 
 
VII.  INCETAREA CONTRACTULUI  
Art.7.1. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat poate sa aiba loc din initiativa 
voluntarului sau a organizatiei, cu un preaviz de 15 zile. Organizatia poate sa denunte unilateral 
acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a incalcat prevederile contractului de voluntariat 
sau orice alte restrictii legale in timpul indeplinirii sarcinilor, inclusiv (insa nu numai) in caz de 
necinste, incompetenta, condamnare pentru infractiune. Contractul de voluntariat poate inceta si 
prin acordul partilor, care consimt sa nu continue raporturile stabilite anterior. 
 
VIII.  CLAUZE FINALE  
8.1 Prezentul contract este insotit de fisa de voluntariat si fisa de protectie a Voluntarului. 
8.2 Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de 
voluntariat este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile ulterioare. 
8.3 prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legii78/2004 si a Codului Civil. 
 
Incheiat astazi, ....................................................... in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
si intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. 
 
 
Organizatia Gazda                                                                                                Voluntar 
 
ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL  
Președinte 
Alin Uhlmann Ușeriu 
 
 
 


