TehniCOOL – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii
învățământului profesional și tehnic din județul Ialomița, ID 107620

Model contract de voluntariat

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Încheiat in baza legii nr. 195 din 25 aprilie 2001
Începând cu data de ........................
PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. Părțile prezentului contract sunt :
…………………………………
cu
sediul
în
……………………………………………, CUI ……………….., Nr de înregistrare
națională ………………………, reprezentată prin ………………………, având funcția
de ……………………., în calitate de beneficiar al voluntariatului,
si
..............................................................., posesor / posesoare al / a actului de
identitate CI seria ........ nr. .................. eliberat de ..............................................., la
data de ...................................., CNP .............................................., cu domiciliul
stabil
in
.......................................................................................................................................
.,in calitate de voluntar.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul contractului îl constituie derularea activității de voluntariat în baza
legii nr 195 din 25 aprilie 2001 în cadrul ………………………….. pentru
urmatoarele activitati de baza :
-

Strangere de fonduri

-

Inregistrari contabile primare

-

Postari pe retele de socializare

-

Activitati de secretariat

-

Activitati de acompaniere copii / batrani / persoane cu dizabilitati
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-

Ingrijire animale de companie la domiciliu

-

Etc…

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Prezentul contract începe la data de ........................................ și este valid
până la data de ................................. sau pâna când una dintre părți solicită
încheierea prezentului contract. / Se incheie pe perioada nederminata incepand cu
……….
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.4. Drepturile voluntarei/lui :
a. Dreptul de a fi tratat ca și coleg/ă cu drepturi egale de către conducerea
asociației, cât și de ceilalți membri ai organizației;
b. Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau
orientare sexuală, convingeri plitice 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 informații despre activitățile asociației;
d. Dreptul de a participa activ la elaborarea și derularea activităților în cadrul cărora
urmează să participe;
e. Dreptul de a desfășura activitatea în concordanță cu capacitatea şi
disponibilitatea sa, preferințele personale, temperamentul, experiența de viață,
studiile și experiența profesională;
f.Dreptul la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experiență, bine
informată, cu răbdare, atenta și care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor
sale;
g. Dreptul de a i se asigura (de catre asociație) protecția muncii, în funcție de natura
și de caracteristicile activității pe care o desfășoară;
h. Dreptul de a i se rambursa de către asociație cheltuielile efectuate pentru
derularea activității;
i.Dreptul la o durata a timpului de lucru care să nu-i afecteze sănătatea și resursele
psihofizice ;
j. Dreptul de a i se elibera de către asociație, la terminarea perioadei de voluntariat,
un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntariat,
precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
k. Dreptul de a deveni membră/u a/al asociației, după o perioada de cel puțin un an
și la recomandarea conducerii asociației, în momentul în care își dovedește
competența și eficiența;
l. Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute.
Art.5. Drepturile beneficiarului voluntarului:
a.
Dreptul de a dispune excluderea din program în caz de nerespectare a
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prezentului contract și a Codului deontologic;
b.
Dreptul de a deține informații despre adresa și numărul de telefon unde poate
fi găsit/ă voluntarul/a;
c.
Dreptul de a verifica și superviza activitatea voluntarei/lui (dreptul de a cere
rapoarte de activitate);
d.
Dreptul de a autoriza sau nu activitățile pe care voluntara/ul intenționează să
le desfășoare (eventuale activități care implica anumite riscuri sau responsabilități pe
care voluntara/ul nu este în măsură să și le asume, activităti care pot afecta imaginea
asociației etc.);
d. Dreptul de a cere informații și recomandări despre voluntar/ă, altor persoane.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5. Obligatiile voluntarei/lui :
a.
Obligația de a îndeplini la timp sarcinile atribuite;
b.
Obligația de a anunța din timp orice schimbare survenita în derularea
programului (întârzieri, absențe etc.);
c.
Obligația de a păstra și proteja confidențialitatea informațiilor la care are acces
în cadrul activităților de voluntariat, inclusiv după încetarea activității;
d.
Obligația de a participa la activitățile de instruire organizate, inițiate sau
propuse de către asociație;
e.
Obligația de a fi la curent cu misiunea și activitățile organizației;
f.
Obligația de a respecta procedurile, politicile și regulamentele interne ale
asociației;
g.
Obligația de a ocroti bunurile pe care le folosește în cadrul activității de
voluntariat ;
h.
Obligația de a completa corect toate formularele sau rapoartele necesare sau
convenite prin fișa de post;
i.
Obligatia de a aduce în discuție toate situațiile în care ar putea să apară
conflicte de interese.
Art.6. Obligațiile asociației:
a.
Obligația de a organiza o întâlnire de orientare a voluntarei/lui (referitoare la
asociație în general, activitățile în care va fi implicat voluntara/ul, prezentarea
colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.);
b.
Obligația de a pune la dispozitia voluntarului o fișă a postului clară, din care să
reiasă titlul postului, scopul si durata postului, sarcinile de îndeplinit, programul de
lucru, numele și telefonul persoanei de contact în ceea ce privește activitatea de
voluntariat, modalitățile de raportare, accesul la echipament, alte date în funcție de
post;
c.
Obligația de a desemna o persoană care să supervizeze activitatea
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voluntarei/lui.
RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ȘI LITIGIILE
Art.7. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare
a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.
Art.8. Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul apariției unei
modificări, a unei situații de natură să îngreuneze executarea obligațiilor care revin
voluntarei/lui; renegocierea are loc la cererea scrisă a oricărei părți, formulată în
termen de 15 zile de la apariția situației mai sus menționate.
Art.9. În cazul în care situația descrisă la aticolul 2 face imposibilă executarea în
continuare a contractului, acesta va fi reziliat de drept.
Art.10. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la înitiativa
voluntarei/lui sau a asociației, cu un preaviz de 15 zile.
Art.11. Litigiile care decurg din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea
contractului de voluntariat sunt de competența instanțelor judecătorești dacă părțile
contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă; acțiunile izvorâte din contractul de
voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

Beneficiar al voluntarului
…….......................

Voluntar
.......................................

Intocmit,
Ovidiu Cioclov
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