
 

 
 

  
 

 
  

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

NR. ……................./………................................ 

 

Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

1.1. Asociația Derzelas cu sediul în Cluj – Napoca , str. Republicii, nr.14, ap. 5, cont bancar nr: 

RO75RNCB0106131532200001, deschis la BCR Sucursala Cluj, cod fiscal RO 30747335, 

reprezentată prin d-na Liana Cristina Sălcudean în calitate de Beneficiar al voluntariatului, 

și 

 

1.2. …………………………….......................................................................................... 

domiciliat în ……………………………………………........................................................, 

posesor al actului de identitate seria……....................... nr……………................................., 

eliberat de ………………...............................................................................................................la 

data de…………................................ în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract în 

conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001. 

 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea de către voluntar a activităților 

derulate de către Asociație, fără a obține o contraprestație financiară. 

Art.3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI: 

3.1. 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, documentației și a 

altor materiale scrise, create, colectate sau/și produse de voluntar în perioada desfășurării 

activităților care fac obiectul prezentului contract de voluntariat; 

- de a verifica și a superviza activitatea voluntarului; 

- de a cere voluntarului rapoarte de activitate; 

- de a cere informații și recomandări despre voluntar, altor persoane. 

 

3.2. Obligații: 

- să-l trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale; 

- să asigure voluntarului un loc unde să-ți desfașoare 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 prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de 

boală ce decurg din natura activităților desfășurate; 

- să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta în timpul și în legatură cu activitățile 

ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite; 

- să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar. 

 

Art.4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI: 

4.1. Drepturi: 

- de a fi tratat ca și coleg cu drepturi egale de către întreg colectivul beneficiarului; 

- de a participa activ la elaboarea și derularea programelor în considerarea cărora se încheie 

prezentul contract; 

- de a desfășura activități în concordanță cu pregătirea sa profesională; 

- de a i se asigura un loc unde să-și desfășoare 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 cheltuielile efectuate în timpul și în legatură cu activitățile desfășurate de 

voluntar și care fac obiectul prezentului contract prestabilite de către beneficiar; 

- de a beneficia de titluri onorifice, decorații, premii, în condițiile legii. 

 

4.2. Obligații: 

- să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului; 

- să anunțe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri, 

absențe, etc.); 

- să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul și în legătură cu 

activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, până la sfârșitul lunii 

în care au fost efectuate cheltuielile (în caz contrar, sumele nu se mai decontează); 

- să prezinte supervizorului rapoartele de activitate; 

- să păstreze confidențialiatea informațiilor la care are acces în cadul activităților de voluntariat, 

inclusiv dupa încetarea activității; 

- să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiar; 

- să cunoască misiunea și activitățile beneficiarului; 

- să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activității de voluntariat; 

- să aibă un comportament adecvat; 

- să cunoască și să respecte procedurile, politicile și regulamentele interne ale beneficiarului. 

 

Art.5. DURATA CONTRACTULUI: 

5.1.Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de …………….........................................., cu 

posibilitatea înnoirii sale. Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite de comun acord de 

ambele părți – beneficiar și voluntar. 

 



 

 
 

  
 

 
  

Art.6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ: 

6.1. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul 

contract atrage răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil. 

Art.7. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI: 

7.1. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facută prin acordul parților, prin 

act adițional; 

7.2. Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voința părților, o 

situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi 

renegociat; 

7.3. 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.8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 

8.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

- la expirarea termenului pentru care este încheiat; 

- prin acordul părților; 

- renunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, cu un preaviz de 15 zile, fără obligația 

prezentării motivelor; 

- dacă situația descrisă în art.7 alin. 2 face imposibilă executarea în continuare a contractului, 

acesta este reziliat de plin drept. 

 

 

 



 

 
 

  
 

 
  

Art.9. LITIGII: 

9.1. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract 

sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale 

amiabilă. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeași valoare juridică. 

 

Beneficiar al voluntariatului,                                                                    Voluntar, 

 


