Nr. ___/ din data de zz.ll.aaaa

Contract de voluntariat
Articolul 1 - Părţile contractante:
A) Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS, cu sediul în Iaşi,
Aleea Strugurilor, Nr. 106, cod fiscal 41012290 reprezentată de Mircea MERIACRI, în calitate de
Președinte, denumită în continuare Federația
și
B) Prenume și NUME: ……………………............……, domiciliat în............................., jud.
...................................., str. …………………............…., nr…….. bl……. ap………, identificat cu
act de identitate: CI, seria…….... nr. .............., CNP ....................................., e-mail
........................................, nr. de telefon .........................., denumit în continuare Voluntar,
au încheiat prezentul contract în conformitate cu Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității
de voluntariat în România și cu Statutul Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din
Iași – FONTIS.
Articolul 2 – Obiectul contractului
Art. 2.1 Obiectul contractului îl constituie derularea activităţii de voluntariat în cadrul Federației
Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS, activitate desfășurată în Iași, în
perioada 1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2020.
Art. 2.2 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorilor de
voluntari ai federației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat din România.
Articolul 3 – Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2019 până
la data de 1 septembrie 2020.
Articolul 4 – Drepturile și obligațiile părților
Art. 4.1 Drepturile voluntarului sunt:
• de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;
• de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de
activitate;
• dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
• dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
• de a fi respectat ca persoană;

de a participa activ la elaborarea şi derularea proiectelor, pentru realizarea cărora a încheiat
contractul;
• dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele
necesare derulării activităţii;
• dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorilor de voluntari;
• de a fi supervizat şi coordonat pe toată durata activităţii;
• de a desfăşura activităţi în concordanţă cu studiile, pregătirea sa profesională, capacitatea şi
disponibilitatea sa;
• de a i se asigura sănătatea și securitatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii
pe care o desfăşoară.
•

Art. 4.2 Obligațiile voluntarului sunt:
• să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie;
• să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului;
• să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor
stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
• să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe
perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
• să anunţe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de
voluntariat în care este implicat;
• să respecte programul şi să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor
proiectelor;
• să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori, dacă acestea sunt necesare pentru
buna îndeplinire a sarcinilor;
• să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
• să respecte regulile şi normele de comportament ale organizaţiei gazdă primite de la organizatori
înainte de începerea activității;
• să nu comunice sau să răspândească public afirmaţii defăimătoare la adresa federației și/sau a
activităţii acesteia;
• să respecte regulamentul de funcţionare a programului de voluntariat, respectiv instrucțiunile din
fișa de voluntariat;
• să prezinte supervizorului rapoartele de activitate completate corect şi la timp, precum şi să aducă la
cunoştinţa acestuia toate problemele cu care se confruntă în desfăşurarea activităţii;
• să cunoască şi să fie permanent la curent cu activităţile federației;
• să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat, în conformitate cu
legislaţia, voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse federației în cadrul
activităţii de voluntariat din propria culpă;
• să aibă un comportament şi o ţinută adecvată şi să trateze cu respect toate persoanele cu care intră în
contact;
• să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale beneficiarului
voluntariatului.
Art. 4.3 Drepturile federației sunt:
• dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
• dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat;

dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat, prin
coordonatorii de voluntari;
• dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat,
fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului;
• de a exclude voluntarul din programele si proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat, dacă
acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
• de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a altor
materiale scrise, create, colectate sau/şi produse de voluntar în perioada desfăşurării activităţilor care
fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
• de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului, prin persoane desemnate în acest sens și de a
cere voluntarului rapoarte de activitate din care să reiasă îndeplinirea sarcinilor trasate;
• de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar altor persoane.
•

Art. 4.4 Obligațiile federației sunt:
• să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unor coordonatori de voluntari, cu respectarea
condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile
activităţii respective;
• să suporte cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de
voluntariat;
• să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfăşurare a activităţii de voluntariat, cu excepţia celor
aferente muncii prestate de către voluntar;
• să-l trateze pe voluntar ca pe un coleg cu drepturi egale;
• să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfășoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
• să asigure condiţii legale de sănătate și securitate în muncă, în funcţie de natura şi caracteristicile
activităţilor desfăşurate de voluntar;
• să elibereze voluntarului certificatul de voluntariat, care atestă calitatea de voluntar.
Articolul 5 – Răspundere contractuală și confidențialitate
Art. 5.1 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract
trage răspunderea părţii în culpă. Prezentul contract este supus prevederilor Codului Civil şi a
legislaţiei în vigoare.
Art. 5.2 Voluntarul se obligă să păstreze secretul cu privire la activitățile federației şi să nu utilizeze
astfel de informații nici în interese propriu şi personal şi nici să nu le dezvăluie altor persoane. Prin
informații cu privire la activitățile federației se înţeleg acele informaţii care nu sunt în general
cunoscute sau nu sunt uşor accesibile persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest
gen de informaţii.
Art. 5.3 Voluntarul se obligă ca pe toată durata derulării şi după încetarea prezentului contract, pe o
perioadă de 5 ani, să nu folosească pentru uzul propriu sau al altora, să nu divulge, reproducă,
sintetizeze sau să distribuie datele sau informaţiile aflate în posesia sa.
Art. 5.4 În cazul în care voluntarul săvârşeşte un act care contravine clauzei de confidenţialitate, va fi
obligat să înceteze sau să înlăture actul şi să restituie documentele confidenţiale însuşite în mod ilicit
de la federație. Încălcarea acestui acord de confidenţialitate de către voluntar va atrage răspunderea
contractuală a acestuia în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prezentul contract şi pe cale

de consecinţă, obligă consultantul să repare integral prejudiciu cauzat federației, dar nu mai puţin de
zece salarii minime brute garantate în plată, calculate la data constatării abaterii.
Articolul 6 – Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
• La expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul
contractului au fost executate, prin acordul părţilor, la dizolvarea federației, prin denunţarea unilaterală
din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor, în caz de
reziliere a contractului.
• Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat poate să aibă loc din iniţiativa voluntarului sau
a organizaţiei, cu un preaviz de 15 zile. Organizaţia poate să rezilieze acest contract de voluntariat
imediat ce voluntarul a încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricţii legale
în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de incompetenţă, condamnare pentru
infracţiune. Contractul de voluntariat poate înceta şi prin acordul părţilor, care consimt să nu continue
raporturile stabilite anterior.
Articolul 7 – Litigii
Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă. Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă,
sunt competente instanţele judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia română.
Articolul 8 – Clauze finale
Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este
supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Prezentul contract a fost întocmit şi semnat în Iași, zz.ll.aaaa, în 2 exemplare originale în limba
română, câte unul pentru fiecare parte.
Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din
Iași – FONTIS
Președinte,
Mircea MERIACRI

Voluntar,

