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CONTRACT DE VOLUNTARIAT  
Nr. _______ din data de _______________ 

Între  
1. Asociaţia Door To Home persoană juridică non-profit cu sediul în: Str. Bogdan Vodă nr. 12, ap. 15, 

loc. Rădăuți, jud. Suceava, cod 725400, cod fiscal 14714352, înregistrată la Judecătora Rădăuți cu nr. 

1985/A/2002, cu nr. de înregistrare 13185/07072011 în Registrul Național al Asociațiilor, CUI 14714352 

având cont IBAN RO22 BTRL RONC RT0V 2711 8201, deschis la Banca Transilvania Sucursala 

Rădăuți, reprezentată de d-l  David-Octavian Mariniuc-Mitric , director executiv, denumită în 

continuare Organizaţia Gazdă,  

şi 

2. __________________________________, domiciliat(ă) în localitatea ____________________________, 

str. ____________________________________ nr. ______, bloc _____, scara ____, etaj ___, apt. ____, 

jud. ________________________, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. _______________ 

C.N.P _____________________________________, denumit în continuare Voluntarul, 

s-a convenit încheierea prezentului Contract de voluntariat în baza Legii nr. 78/2014 privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în România (denumit in continuare „Contractul”), în următoarele condiții:  

 
CAPITOLUL I:  OBIECTUL SI PERIOADA CONTRACTULUI  
Art. 1. Obiectul Contractului îl constituie desfășurarea de către Voluntar a activităţilor prevăzute în fişa de voluntariat, anexă la 
Contract, fără a obține o contraprestație sau beneficiu de natură materiala. 
În executarea Contractului, Voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației Gazdă, conform Art. 16 
din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. 
 
Perioada  pentru  care  se  încheie  acest  Contract  este  de  _______  zile  cu  începere  din  data  de …………………….. până la 
data de …………… inclusiv, și intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părţi. 
 

 
CAPITOLUL II: DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRŢILOR 
 Art. 2. Organizația Gazdă dispune de următoarele drepturi:  

a) Dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat; 

b) Dreptul de a stabili forma și conţinutul fişei de voluntariat, adaptată în funcție de pregătirea Voluntarului si de tipul 

activităţilor de voluntariat desfăşurate de către Organizaţia Gazdă; 

c) Dreptul de a controla felul în care Voluntarul respectă fişa de voluntariat prin intermediul coordonatorului de voluntari; 

d) Dreptul de a constata abaterile Voluntaruşui de la clauzele stabilite în Contract, fişa de voluntariat și fişa de protecţie a 

voluntarului 

e) Dreptul de a solicita voluntaruluidocumente sau certificate de sănătate care să ateste capacitatea acestuia de a desfășura 

activitățile de voluntariat prevăyute în fișa de voluntariat. 

f) Dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea şi disponibilitatea sa; 

g) Dreptul de a solicita Organizaţiei Gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;  

h) Dreptul de a-i fi respectate confidenţialitate şi protecţia datelor personale; 

i) Dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat; 

j) Dreptul de a fi respectat ca și persoană și tratat ca și coleg cu drepturi egale atât de conducerea organizației, de angajați, cât 

și de organizatorii acțiunilor de voluntariat. 

Art. 3. Organizația Gazdă se obligă: 
 

a) Să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; 

b) Organizația gazdă nu este obligată să suporte cheltuielile de hrană, cazare, transport, asigurare medicală, echipament de 
protecție pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat; 

 
c) Organizația gazdă nu este obligată să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia 

celor aferente muncii prestate de către Voluntar, cu respectarea clauzelor din Contract. 
d) Fără a se limita la clauzele b și c, cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și servicii se efectuează exclusiv de către 

Organizația Gazdă, Voluntarul neputând achiziționa bunuri și servicii în numele și pe seama Organizației Gazdă. 

Art. 4. Voluntarul se obligă: 
 

a) Să presteze o activitate de interes public conform Contractului și fișei de voluntariat, fără remuneraţie sau alt beneficiu de 

natură materială; 

b) Să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții și reducerea 

sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și totodată lupta 

împotriva excluderii sociale și discriminarea; 

c) Să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat și să respecte instrucţiunile stipulate în fişa de protecţie a 

voluntarului;  

d) Să prezinte documente sau certificate medicale, necesare desfășurării activității de voluntariat, la cererea Organizației Gazdă; 

e) Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării 

contractului de voluntariat cât şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia; 
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f) Să anunţe cu minim 24 de ore înainte de indisponibilitatea sa temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este 

implicat; 

g) Să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului; 

h) Să participe la toate cursurile de instruire oferite de către Organizaţia Gazdă; 

i) Să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în activităţile de voluntariat; 

j) Să respecte regulile şi normele de comportament ale Organizaţiei Gazdă comunicate în scris și/sau verbal; 

k) Să nu comunice și să nu răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa organizaţiei și/sau a activităţii acesteia. 

l) Să își suporte propriile cheltuieli de hrană, cazare, transport, asigurare medicală, echipament de protecţie în desfășurarea 

activității sale de voluntariat. 

 

CAPITOLUL III: NEGOCIEREA/MODIFICAREAȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 Art. 5. Contractul se negociază/modifică în următoarele condiții: 
 

a. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să 
îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă 
executarea contractului, acesta încetează de plin drept; 

 
b. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen 

de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă mai sus, în condițiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat;  
c. La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere. 

d. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat poate să aibă loc din inițiativa voluntarului sau a organizației, cu un 

preaviz de 15 zile comunicat în scris celeilalte părți prin care se motivează acest lucru. Organizația poate să denunțe 

unilateral acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte 

restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru 

infracțiune. 

e. Contractul de voluntariat poate înceta și prin acordul părților, care consimt să nu continue raporturile stabilite anterior. 

 

CAPITOLUL IV: DATE CU CARACTER PERSONAL 
 
Art. 6. Voluntarul îsi exprima in mod expres consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal, inclusiv a imaginii sale, în scopul participării sale în proiectul/proiectele pentru care a fost semnat prezentul 
Contract, de către Organizația Gazdă. 

 
Art. 7. Prin aceasta, Voluntarul este de acord ca Organizația Gazdă să folosească materiale foto, video şi/sau audio realizate de către 

Organizația Gazdă pe parcursul activităţilor efectuate de Voluntar în cadrul proiectelor derulate de către Organizația Gazdă 
la care Voluntarul participă. Prin prezenta, Organizația Gazdă declară şi garantează că aceste materiale foto, video şi/sau 
audio vor fi folosite doar în scopul realizării activităţii Organizației Gazdă şi nu vor fi comercializate sau transferate unor 
terţe părţi fără acordul expres, exprimat în scris al Voluntarului. De asemenea, Organizația Gazdă declară şi garantează că va 
utiliza materiale foto, video sau audio cu respectarea legislaţiei în vigoare. Voluntarul este de acord că drepturile de autor ale 
fotografiilor și/sau înregistrărilor video/audio aparțin în totalitate Organizației Gazdă și că imaginea sa să fie folosită în 
materialele promoționale, indiferent de formatul acestora, foto / video / audio, create, tipărite și distribuite de către 
Organizația Gazdă și declară că renunță la orice pretenție de natură materială sau financiară ce poate rezulta din utilizarea 
imaginii sale. 

Art. 8. Voluntarul declară că înțelege și a luat cunoștință de drepturile care îi sunt conferite de către Legea nr. 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

CAPITOLUL V: DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 9.  Prezentul contract este însoțit de anexe (fișa de voluntariat și fișa de protecție), care fac parte integrantă a acestui contract. 
 
Art. 10. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor 

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare. Toate prevederile prezentului Contract sunt 
rezultatul negocierii dintre Organizația Gazdă și Voluntar și reprezintă acordul total al părților cu privire la toate aspectele 
prezentului Contract, iar Voluntarul declară în mod expres că a citit, a înțeles și a acceptat prevederile lui, primind un 
exemplar al acestuia. 

 
Art. 11. Prezentului Contract îi sunt aplicabile dispozițiile legii române, atât cu privire la aspectele contractuale, cât și cu privire la 

cele necontractuale reieșind din prezentul Contract. Modificarea sau completarea Contractului poate fi facută prin act 
adiţional încheiat în formă scrisă, cu acordul ambelor Părți. 

 
Art. 12. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționa pe cale 

amiabilă. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord, acestea se vor adresa instanțelor de judecată românești 
competente de la sediul Organizației Gazdă. 

 

Asociatia Door To Home       Voluntar   
Prin Director   

   David-Octavian Mariniuc-Mitric  
(semnătura) 

 
 

Părinte (pentru minori)  
(nume în clar cu majuscule, semnătura) 


