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CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Art. 1 PARȚILE CONTRACTANTE:
- Fundația Cuultural Umanitară SO.SI.SE.SA , cu sediul în București, Strada. Drumul Gării
nr.21, sector .6, cod fiscal. 10837549 reprezentată de GHIOCEL BONTAS ca presedinte, în
calitate de Beneficiar al voluntariatului,
și
-

Dl/D-na,______________________________________________

..................................................................,

strada

domiciliat/a

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

în

nr...........,

bl........., scara ../., ap...., CNP ..........................................., posesor al actului de identitate seria
... nr. ..................., eliberat de S.P.C..... ............., la data de .../.../........., Tel:...............................
în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu Legea nr. 78/2014,
privind reglementarea activității de voluntariat în Romania.
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea de către voluntar a unor activități în
cadrul fundației (așa cum sunt ele prevăzute în Fișa de voluntariat), fără a obține o
contraprestație materială.

Art. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI:
3.1 Drepturi:
- de a fi tratat ca și coleg cu drepturi egale de către întreg staful beneficiarului voluntariatului;
- de a participa activ la elaboarea și derularea actvităților în considerarea cărora se încheie
prezentul contract;
- de a desfășura activitați în concordanță cu pregatirea sa profesională;

- de a i se asigura un loc unde să-și desfașoare activitatea și accesul la echipamentul și
consumabilele necesare derulării activității;
- de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului, protecția muncii, în funcție de natura și
de caracteristicile activității pe care o desfășoară;
- de a i se elibera de către beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atestă calitatea
de voluntar;
- de a i se rambursa acele cheltuieli efectuate în timpul și în legatura cu activitățile desfășurate
de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, dacă sunt prestabilite de comun acord cu
beneficiarul voluntariatului.
3.2 Obligații:
- sa îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
- să anunțe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întarzieri,
absențe, etc.);
- să prezinte documentele justificative pentru acele cheltuieli efectuate în timpul și în legătură
cu activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract,

dacă sunt

prestabilite de comun acord cu beneficiarul voluntariatului;
- să păstreze confidențialitatea înformațiilor la care are acces în cadrul activităților de
voluntariat, inclusiv după încetarea activității;
- să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiarul
voluntariatului prin care i se aduce la cunoștință misiunea și activitățile beneficiarului
voluntariatului;
- să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activității de voluntariat;
- să aibă un comportament adecvat.

Art. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:
4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de
voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
- de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor, documentatiei și a
altor materiale scrise, create, colectate sau/și produse de voluntar în perioada desfășurării
activitătilor, care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
- de a verifica și a superviza activitatea voluntarului;
- de a cere informații și recomandări despre voluntar.
4.2 Obligatii:
- să-l trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale;
- să asigure voluntarului un loc unde să-și desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și
consumabilele necesare derulării activității;
- să asigure condiții legale de protecție a muncii în funcție de natura și caracteristicile
activităților desfășurate de voluntar;
- să asigure voluntarul, în condițiile prevazute de lege, împotriva riscurilor de accident și de
boală ce decurg din natura activiăților desfășurate; în lipsa asigurării, costul prestațiilor
medicale se suportî integral de cître beneficiarul voluntariatului;
- să ramburseze voluntarului acele cheltuieli efectuate de acesta în timpul și în legatura cu
activitățile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, dacă acestea sunt prestabilite;
- să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar.
Art. 5 DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea înnoirii sale, automate.
Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite prin Fișa de voluntariat, anexată.
Art. 6 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părților,
prin act adițional.
Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voința părtilor, o
situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi
renegociat.
Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți,
formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situație.

Art. 7 INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentului contract încetează în urmatoarele situații:
- la expirarea termenului pentru care este încheiat;
- prin acordul părților;
- denuntarea unilaterală din initiativa uneia dintre părți, cu un preaviz de 15 zile, fără obligația
prezentării motivelor;
- dacă situația descrisă in art. 7 alin. (2) face imposibilă executarea în continuare a contractului,
acesta este reziliat de plin drept.
Art. 8 LITIGII:
Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt
de competență instanțelor judecătorețti, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale
amiabilă.
Prezentul contract s-a încheiat azi, ............................................, în două exemplare, fiecare
având aceeași valoare juridică.
Beneficiar al voluntariatului,

Voluntar,

Fundația SO.SI.SE.SA
Președinte,
Ghiocel Bontas

……………………………………………………

ANEXA 1
FIȘĂ DE VOLUNTARIAT
ANEXĂ la contractul nr. ................./............................

I. Nume si prenume: .............................
II. Date de contact: tel. ......................, ............................................@gmail.com
III. Activitatile Fundației SO.SI.SE.SA., în care este implicată:
- identifică și analizează nevoile specifice de instruire&formare; programe de educație și
formare; testează conținuturi și materiale de instruire&suport (de tip față în față și/sau de tip elearning); evaluează și analizează eficiența programelor și
- planifică, organizează și implementează diferite evenimente, ateliere, seminarii, programe de
educație și formare;
- acordă consultanță pentru dezvoltarea organizației și pentru atragerea de noi parteneri și
colaboratori;
- coordonează proiecte.................................................................................................;
- reprezintă și susține interesele fundației în diferite grupuri de lucru, proiecte, rețele, la nivel
național și transnațional, pe baza mandatului aprobat de Adunarea Generală;
- pregatește propuneri de activitați;
- se implică în diseminarea, promovarea și publicitatea activităților și proiectelor fundației
SO.SI.SE.SA;
- derulează alte activități, în funcție de necesități, așa cum sunt ele stabilite de comun acord cu
federația.
IV. Program de lucru și durata timpului de lucru:
-

20 zile pe lună
2 ore pe zi

Semnătura
Numele întreg a Voluntarului

