CONTRACT DE VOLUNTARIAT
NR. ……… DIN ………………………
Pct. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE:
- Asociaţia Viaţa Fără Violenţă, cu sediul social în str. Salcâmilor nr.40C, com Chiajna, jud. llfov, şi punctul de
lucru situat în Bucuresti, Centrul de Recreere si Dezvoltare Personală "Conacul Golescu Grant", Aleea Tibleş
nr. 64, sector 6, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 82 PJ din 19.11.2012
avand cod fiscal nr. 31015010, cont bancar nr. RO40 RNCB 0289 1306 3098 0001 deschis la BCR - Sucursala
Lujerului, Tel./Fax 021/430.00.30, tel. mobil 0723.451.820, mail av.mihaelaolaru@gmail.com şi
viatafaraviolenta@gmail.com, reprezentată de D-na Av. Mihaela Olaru, preşedinte al Asociaţiei Viaţa Fără
Violenţă, în calitate de Beneficiar al voluntariatului, şi
- …………………………….......................................... domiciliat în …………………………………………………………..……………,
posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………......... la data de…………...............,
CNP .........................................., în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract în conformitate cu
Legea voluntariatului nr. 195/2001 republicată la 25 aprilie 2007.
Pct. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar pe termen determinat, fără a
obţine o contraprestatie materială, a următoarelor activităţi:
- voluntarul face parte din echipa de proiect care se va ocupa de buna desfăşurare a activităţilor în Proiectul
Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli;
- voluntarul va avea în principal rolul de participant activ pe toată perioada derulării proiectului de interes
public;
- ca voluntar va asigura tot suportul necesar echipei de specialişti participanţi în proiect, va contribui la
campaniile realizate de către echipele de elevi în instituţiile de învăţământ participante în proiect, va raporta
orice neregulă, eroare sau sugestie de îmbunătăţire coordonatorului de voluntari; de asemenea, va corecta
şi îndrepta orice activitate care intră în neconcordanţă cu scopul şi obiectivele proiectului în cel mult 48 de
ore de la identificarea acestora;
- voluntarul va căuta permanent ca prin activitatea sa, să motiveze şi să atragă noi participanţi în proiect;
- voluntarul poate să devină el însuşi contributor, fără a neglija îndatoririle pe care le are ca şi participant în
proiect;
- activitatea se va realiza prin Proiectul Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli,
atât la sediul Asociaţiei Viaţa fără Violenţă, în instituţiile de învăţământ participante în proiect şi în orice altă
împrejurare necesară realizării proiectului şi îmbunătăţirii acestuia sub îndrumarea directă a coordonatorului
de voluntari;
- voluntarul va participa la şedinţele convocate de către coordonatorul proiectului o dată la două săptămâni
sau de câte ori este necesar.
Pct. 3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI:
3.1 Drepturi:
- de a-şi urmări dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi profesionale, contribuind în
acelaşi timp la binele comunităţii;
- de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către întreaga echipă şi de coordonatorul de voluntariat;

- de a primi ghidare din partea coordonatorului de voluntari;
- de a participa activ la elaboarea şi derularea programelor în considerarea cărora se încheie prezentul
contract;
- de a desfăşura activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională;
- de a i se asigura accesul la informaţiile necesare derulării activităţii;
- de a i se elibera de către Beneficiar certificat nominal care atestă calitatea de voluntar;
- de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii;
3.2 Obligaţii:
- să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului prin coordonatorul
proiectului;
- să anunţe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri, absente, etc.);
- să prezinte coordonatorului un raport de activitate la sfârşitul perioadei de voluntariat;
- să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţilor de voluntariat, inclusiv
după încetarea activităţii, conform clauzelor de la pct.7;
- să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;
- să cunoască misiunea şi activităţile beneficiarului voluntariatului;
- să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
- să aibă un comportament adecvat;
- să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.
3.3. Din partea Asociaţiei Viaţa Fără Violenţă, coordonator al proiectului Viaţa fără Violenţă privind
prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli este doamna avocat Mihaela Olaru, care va reprezenta Asociaţia
Viaţa Fără Violenţă în relaţiile cu voluntarii.
Pct. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:
4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele şi 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;
- de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
- de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar, altor persoane.
4.2 Obligaţii:
- să-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
- să asigure voluntarului accesul la informaţiile necesare derulării activităţii;
- să asigure condiţii legale de protecţie a muncii în funcţie de natura şi caracteristicile activităţilor
desfăşurate de voluntar;
- să asigure voluntarul, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg
din natura activităţilor desfăşurate; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către
beneficiarul voluntariatului;
- să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta în timpul şi în legătură cu activităţile ce fac
obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
- să elibereze voluntarului certificat nominal care atestă calitatea de voluntar.

Pct. 5 DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 2 luni (perioada de probă), cu posibilitatea înnoirii sale cu
acordul ambelor părţi.
Durata timpului de lucru reprezintă echivalentul a 20 ore pe săptămână (regim part-time). Voluntarul poate
alege să se implice mai mult de 20 ore săptămânal.
Pct. 6 CLAUZA DE FIDELITTATE:
Voluntarul se obligă să nu desfăşoare pe cont propriu sau pentru alta persoană fizică sau juridică activităţi de
natura celui cu care este însărcinat în calitate de voluntar al Beneficiarului.
Pct. 7 CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE:
7.1. Voluntarul trebuie să respecte caracterul confidenţial al întregii informaţii în legătură cu activităţile
proiectului, inclusiv datele de acces la componente informatice ale proiectului, toate acestea fiind Informaţii
confidenţiale.
7.2. Voluntarul este de acord ca pe perioada şi după timp de 3 ani de la încetarea activităţii în cadrul
programului să nu dezvăluie Informaţia confidenţială nici unei persoane fizice sau juridice. Voluntarul este
de acord, de asemenea să nu folosească această Informaţie confidentială pentru propriul avantaj sau altei
persoane fizice sau juridice. Aceste restricţii nu se aplică pentru informaţiile publice.
7.3. Toate materialele, cercetarea şi alte documente care se referă la proiectul Iurispedia aparţin
Beneficiarului. Voluntarul este de acord să returneze materialul acesta Benficiarului la sfârşitul perioadei sale
de activitate sau când Beneficiarul îi solicită acest lucru.
7.4. Pentru nelămuriri privind informaţiile ce constituie sau nu Informaţie confidenţială, voluntarul se poate
adresa direct coordonatorului de proiect.
Pct. 8 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage
răspunderea părţii în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.
Pct. 9 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facută prin acordul părtilor, prin act adiţional.
Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de
natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.
Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen
de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie.
Pct. 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
- la expirarea termenului pentru care este încheiat;
- prin acordul părţilor;
- denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 5 zile, cu obligaţia prezentării
motivelor.
Pct. 11 LITIGII:
Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti, daca părţile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică.
Asociaţia Viaţa Fără Violenţă,

Voluntar,

