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CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

 

 

 

A.  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al judeţului  Sălaj, cu sediul 

în Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr.57, cont bancar nr. RO40TREZ23A610500100130X, 

deschis la Trezoreria - Zalău, cod fiscal 4494667,  reprezentată prin d-nul DOBOCAN 

ADRIAN, în calitate de Organizaţie gazdă şi ___________________________, 

domiciliată în loc._______________________, cu adresa de rezidență în 

loc._____________________,  str._______________,  nr.___, bl___, Sc.___, etj.__, 

ap.__, posesor/posesoare al actului de identitate seria___, nr. ______eliberat de 

SPCLEP _____________la data de _______, în calitate de Voluntar, încheie prezentul 

contract în conformitate cu Legea nr.78/24.06.2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în  România. 

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

 

Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar a 

activităţilor prevăzute în fişa de voluntariat, anexată, fără a obţine o contraprestaţie 

materială. 

 

C. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI: 

 

Drepturi: 

- dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi 

pregătirea sa profesională; 

- dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat şi a 

raportului de activitate; 

-  dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale; 

-  dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat, 

- dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programelor în considerarea 

cărora se încheie prezentul contract; 

- dreptul de a i se asigura de către organizaţia gazdă, sănătatea şi securitatea în funcţie 

denatura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară; 

- dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, 

atât la începutul activităţii cât şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi 

informaţii în domeniu; 
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- dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare 

sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, 

stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii; 

- dreptul de a i se rambursa (în condiţiile convenite prin contract, potrivit legii) 

cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii; 

- dreptul de a participa la probele individuale ale concursurilor profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă, şi de a se constitui în echipe pentru participarea ia celelalte probe, 

timpul antrenamentului în cadrul lotului şt a susţinerii concursurilor, considerându-se ca 

timp de voluntariat; 

- dreptul de a deţine şi utiliza echipamentul de protecţie corespunzător autospecialei pe 

care este încadrat (combinezon SMURD şi NOMEX); 

- poate renunţa la cheltuieli de hrană, cazare,  transport şi alte cheltuieli ocazionate  în 

desfăşurarea activităţii sale de voluntariat. 

 

 

           Obligaţii: 

- obligaţia de a presta activitatea de interes public, fără remuneraţie; 

- obligaţia unei conduite adecvate; 

- obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum 

şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie; 

- obligaţia de a păstra 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; 

- obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat 

în care este implicat; 

- obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către 

organizaţia gazdă; 

-  obligaţia de a cunoaşte misiunea si activităţile organizaţiei gazdă; 

- obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte in cadrul activităţii de voluntariat; 

- obligaţia de a cunoaşte si de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne 

ale organizaţiei gazdă; 

- obligaţia de a prezenta organizaţiei gazdă rapoarte de activitate; 

- obligaţia de a păstra şi utiliza în bune condiţii echipamentul de protecţie şi predarea 

acestuia la finele contractului; 

- obligaţia de a utiliza echipamentul de protecţie doar în scopul desfăşurării activităţilor 

de voluntariat în cadrul ISU “Porolissum” Sălaj. 

- obligația de a accepta pe timpul deplasării la intervenție responsabilitatea de a 

participa la toate acțiunile pe care aceasta le impune.  

 

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANIZAŢIEI GAZDĂ: 

 

Drepturi: 

- dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat; 

- dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi 

pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de 

către organizaţia-gazdă; 
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- dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat 

prin coordonatorul de voluntari; 

- dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul 

de voluntariat, fişa postului şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului; 

- dreptul de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfăşoară 

activităţi de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract; 

- dreptul de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, 

documentaţiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in 

perioada desfăşurării activităţilor care fee obiectul prezentului contract de voluntariat, 

- dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate; 

- de a cere informaţii si recomandări despre voluntar, altor persoane; 

- poate suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea 

activităţii sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. 

 

Obligaţii; 

- obligaţia de a asigura 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; 

- obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de 

voluntariat, cu excepţia celor aferente activităţii prestate de către voluntar; 

- obligaţia de a elibera voluntarului certificatul de voluntariat; 

- obligaţia de a asigura personalului care desfăşoară activităţi de voluntariat în cadrul 

unităţii a echipamentului de protecţie corespunzător autospecialei pe care este încadrat 

(combinezon SMURD şi NOMEX); 

- obligaţia de a pune Ia dispoziţia voluntarului o fişă de voluntariat clară, din care să 

reiasă: titlul postului, scopul şi durata postului, sarcinile de îndeplinit, programul de 

lucru, numele şi telefonul persoanei căreia i se subordonează direct voluntarul, 

modalităţile de raportare, alte date în funcţie de post; 

- obligaţia de a întocmi fişa de protecţie a voluntarului; 

- poate suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu 

excepţia celor aferente activităţii prestate de către voluntar, în limita sumelor alocate cu 

această destinaţie. 

Pe timpul îndeplinirii activităţilor din fişa de voluntariat, voluntarii nu beneficiază 

de asigurare de răspundere civilă sau de asigurare de viaţă încheiată de către organizaţia 

gazdă, iar pentru pagubele produse de aceştia din vina şi în legătură cu activitatea lor, 

aceştia răspund patrimonial, potrivit normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale. 

În cazul încălcării procedurilor şi modalităţilor de executare a atribuţiilor, 

voluntarul îşi asumă întreaga responsabilitate a consecinţelor, organizaţia gazdă fiind 

exonerată de această răspundere. 

 

E. DURATA CONTRACTULUI: 

 

Prezentul contract se încheie pentru o perioada de__________  cu posibilitatea 

înnoirii sale. 

Programul şi durata timpului de lucru sunt stabilite prin fişa de voluntariat, 

anexată. 
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F. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ: 

 

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract atrage răspunderea părţii în culpă, fiind supusa regulilor prevăzute de Codul 

Civil. 

 

G.MODIFICAREA,COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI: 

 

Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul 

părţilor, 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, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, 

acesta încetează de plin drept. 

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. 

 

H. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 

Prezentului 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 15 zile, cu 

obligaţia prezentării în scris a motivelor. 

 

I.  LITIGII: 

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului 

contract de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare, de 

către instanţele civile. Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

 

               Voluntar         INSPECTOR ŞEF 

 

(Nume, prenume, semnătura)                                    

……………………………..                                                       

 

                     


