CONTRACT DE VOLUNTARIAT
DATA: 15.09.2018

Între ASOCIAȚIA VIITORUL ÎN ZORI, cu sediul în 1 Decembrie, Nr 51, comuna Tunari,
județul Ilfov, punct de lucru Strada Biserica Amzei, nr 21-23, Corp C3, parter, Sector 1,
Bucuresti, identificată cu CUI 28676004, reprezentată de Andrei Coșuleanu în calitate de
Reprezentant Legal, numită în continuare Organizaţia gazdă
şi
voluntarul participant, numit în continuare Voluntar, s-a convenit încheierea prezentului
contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din
România.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar de activitati de
voluntariat in cadrul Zilei Nationale de Curatenie organizate in data de 15 septembrie
2018.
1.2 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului
de voluntari al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind
reglementarea activităţii de voluntariat din România.
1.1

2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru întreaga durată a zilei de 15 septembrie si poate fi
prelungit cu acordul partilor.
3. DREPTURILE PĂRŢILOR
A.Organizația gazdă dispune de următoarele drepturi:
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţilor de voluntariat;
dreptul de a pregati fişei de voluntariat aferente fiecarui proiect in parte, potrivit tipului
de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă cu diverse ocazii si la
care voluntarul se inscrie, in functie de pregatirea sa;
dreptul de a emite instructiuni si de a exercita controlul asupra modului de indeplinire
a activitatilor de voluntariat, prin personalul coordonator;
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;
dreptul de a folosi fotografiile si/sau inregistrarile video care contin imaginea
voluntarului in scopul promovarii evenimentelor de cartare si/sau a Zilei Nationale de
Curatenie.

B. Voluntarul dispune de următoarele drepturi:
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1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi
disponibilitatea acestuia;
dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea adeverinței de voluntariat;
dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale; datele personale (nume,
prenume, adresa e-mail, alte date cu caracter personal) vor fi stocate în siguranță, în
conformitate cu politica de confidențialitate a ”Let’s Do It, Romania!”; acestea vor fi
folosite exclusiv pentru scopurile permise de voluntar;
dreptul de a consulta politica de confidențialitate aflata pe site-ul Let’s Do It, Romania!
sau sa solicite o copie a acesteia;
dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
dreptul de a fi respectat ca şi persoană şi tratat ca și voluntar cu drepturi egale;
dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor si proiectelor în
considerarea cărora a încheiat contractul;
dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii de voluntariat la care s-a inscris;
dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea personalului coordonator;
dreptul de a fi instruit in conformitate cu normele de siguranta, astfel cum acestea sunt
descrise pe website-ul www.letsdoitromania.ro.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
A. Organizația gazdă se obligă:
1.18 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;
1.19 să suporte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia
celor reprezentand contravaloarea muncii prestate de către voluntar;
1.20 să stocheze datele personale (nume, prenume, adresa e-mail, alte date cu caracter
personal) în siguranță, în conformitate cu politica de confidențialitate a lui Let’s Do It,
România! și să le folosească exclusiv pentru scopurile permise de voluntar.
B. Voluntarul se obligă:
1.21 să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie, potrivit proiectului în care
s-a înscris;
1.22 să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului –
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate,
prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi totodată lupta
împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
1.23 să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat relevanta, precum şi
respectarea instrucţiunilor pe proiect;
Obligaţiile stipulate mai sus, nu se aplică în cazul unei informaţii care
a) la data încheierii acestui contract face parte din domeniul public;
b) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.
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1.24 să anunţe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta
activitatea de voluntariat în care s-a exprimat dorinta de a fi implicat;
1.25 să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor
proiectului/programului;
1.26 să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
1.27 să respecte regulile şi normele de siguranță ale proiectului primite înainte de începerea
activității
1.28 să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa
organizaţiei și/sau a activităţii acesteia.
1.29 să nu se asocieze cu niciun partid politic și nici cu un candidat pe perioada prezentului
contract; Promovarea vreunui partid politic și a inițiativelor acestuia, atrage după sine
rezilierea contractului de voluntariat in conditiile Art. 7 de mai jos.
5. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
1.30 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat 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.
1.31 Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a
uneia dintre părţi, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situaţia
descrisă mai sus, în condiţiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat.
1.32 La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi
libere.
6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
1.33 Organizaţia poate să inceteze 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 necinste, incompetenţă,
condamnare pentru infracţiune. Contractul de voluntariat poate înceta şi prin acordul
părţilor, care consimt să nu continue raporturile stabilite anterior sau la expirarea
acestuia.
7. CLAUZE FINALE
1.34 Prezentul contract este însoţit de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a Voluntarului.
1.35 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de
voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare.
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FIŞA VOLUNTARULUI

Denumirea postului:

VOLUNTAR LET’S DO IT, ROMANIA! / ASOCIAȚIA
VIITORUL ÎN ZORI

Programul de voluntariat: Ziua de Curățenie Națională
DESCRIEREA POSTULUI:
Scopul: Participarea la proiectul ”Ziua de Curățenie Națională”
Responsabilități: Curățarea mormanelor de deseuri alocate la punctul de înregistrare, în
cursul Zilei Naționale de Curățenie
RELAŢII DE MUNCĂ:
Raportează direct către: coordonatorul punctului de înregistrare/ judetean/al municipiului
Bucuresti/Ilfov
CONDIŢII de desfășurare a activității de voluntariat:
a. Programul/orarul: între 8.00-15.00
b. Locul de desfăşurare: pe teren, în zonele alocate la punctul de înregistrare al Zilei
Naționale de Curățenie.
SPECIFICAREA POSTULUI:
Cunoştinţe şi abilităţi necesare:
1.
proactivitate
2.
dinamism
3.
spirit de echipa
*Dacă dorești modificarea/completarea oricărui aspect de mai sus sau
ai orice fel de neclarități, te rugam sa transmiți un e-mail cu solicitarea
ta către departamentul nostru juridic: ioana.bratu@letsdoitromania.ro

Pagina 4

Important : Fiecare voluntar trebuie să aibă în dosar o “Remitere şi Renunţare de răspundere civilă” semnată. Vă
rugăm să completaţi acest formular pentru a fi luat în considerare.
Vă rugăm să completaţi toate informaţiile în spaţiile libere oferite.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE!

ACESTA ESTE UN DOCUMENT OFICIAL!

Declaraţie de Remitere și Renunţare
Această Declaraţie de Renunţare (”Declaraţia”) este semnată astăzi ______________
(ziua, luna, anul) de către („Voluntarul”), în favoarea Asociației Viitorul în Zori şi a proiectelor
sale.
Eu, voluntarul doresc să lucrez ca voluntar pentru Asociația Viitorul în Zori şi să mă angajez
în activităţile ce ţin de natura activităţii de voluntariat. Înţeleg că activităţile vor include
activități de ecologizare.
Consimt în mod liber, voluntar şi fără a fi constrâns, să semnez această Declaraţie în
următoarele condiţii:
1. Renunţare. Voluntarul declară că renunţă la orice pretenţie împotriva Asociației Viitorul
în Zori şi succesorilor acestuia în legătură cu orice dispută, controversă sau pretenţie,
materială sau nu, care ar putea rezulta din sau în legătură cu Activităţile efectuate.
Voluntarul înţelege şi recunoaşte că această Declaraţie eliberează Asociația Viitorul în Zori de
orice pretenţie pe care o poate avea faţă de Asociația Viitorul în Zori cu privire la orice
vătămări corporale, personale, boală, moarte sau daune aduse proprietăţii care pot sa apară
în urma Activităţilor efectuate. Voluntarul înţelege şi este de acord că Asociația Viitorul în
Zori nu îşi asumă nici o responsabilitate sau obligaţie de a asigura asistenţa financiară sau alt
tip de asistenţă Voluntarului, incluzând, dar fără a se limita la, asigurare medicală, de
sănătate sau invaliditate, suportarea cheltuielilor de spitalizare sau recuperare, în caz de
rănire sau boală.
2. Tratamentul medical. Voluntarul, prin prezenta, eliberează Asociația Viitorul în Zori
de la orice revendicare de orice fel care apare sau ar putea să apară în viitor din cauza
acordării primului ajutor, tratament sau serviciu medical în legătură cu activităţile
efectuate de Voluntar cu Asociația Viitorul în Zori sau în legătură cu decizia oricărui
reprezentant sau agent al Asociației Viitorul în Zori de exercitare a puterii de a consimte
cu privire la tratamentul medical sau dentar în măsura în care această putere poate fi
acordată şi autorizată.
3. Asumarea riscului: Voluntarul înţelege că Activităţile pot să includă sarcini ce pot fi
periculoase, luând în calcul vârsta, experienţa şi cunoştinţele în domeniu.
Voluntarul, prin aceasta, îşi asumă în mod expres şi irevocabil riscul de rănire sau vătămare
în cadrul activităţilor efectuate şi eliberează Asociația Viitorul în Zori de orice răspundere în
caz de vătămare corporală, boală, deces sau distrugere a proprietăţii cauzate de efectuarea
activităţilor.
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4. Asigurare. Voluntarul înţelege, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de
către Asociația Viitorul în Zori, că Asociația Viitorul în Zori nu suportă asigurarea de
sănătate, medicală sau de invaliditate pentru nici un Voluntar.
Este recomandabil ca fiecare Voluntar să aibă propria asigurare medicală sau de sănătate.
5. Acord cu privire la folosirea imaginii. Prin aceasta, Voluntarul este de acord ca
Asociația Viitorul în Zori să folosească materiale foto, video şi/sau audio realizate de către
Asociația Viitorul în Zori pe parcursul activităţilor efectuate de Voluntar în vederea
promovării rezultatelor proiectului. Prin prezenta, Asociația Viitorul în Zori declară şi
garantează că aceste materiale foto, video şi/sau audio vor fi folosite doar în scopul
realizării activităţii Asociației Viitorul în Zori şi nu vor fi comercializate sau transferate
unor terţe părţi fără acordul expres, exprimat în scris al Voluntarului.
De asemenea, Asociația Viitorul în Zori declară şi garantează că va utiliza materiale foto,
video sau audio cu respectarea legislaţiei în vigoare.
6. Altele. Voluntarul este de acord, în mod expres, că această Declaraţie va fi guvernată de
şi va fi interpretată în conformitate cu legislaţia româneasca. Voluntarul este de acord ca
în cazul în care una din clauzele sau prevederile acestei Declaraţii va fi considerată
invalidă de instanţa competentă, nevalabilitatea clauzei sau prevederii respective nu va
afecta celelalte prevederi ale Declaraţii, acestea continuând a fi aplicabile.

Voluntarul a semnat această Declaraţie în ziua şi anul scrise mai jos.
15 septembrie 2018
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Prin prezenta declar ca am luat la cunostinta, am citit si am inteles prevederile contractului
de voluntariat, a fisei voluntarului si a declaratiei de remitere si de renuntare, nu am dorit sa
aduc modificari acestora si, astfel, imi exprim consimtamantul valabil de a incheia contractul
de voluntariat insotit de fisa voluntarului si de declaratia de remitere si renuntare in vederea
participarii la Ziua Nationala de Curatenie, 15 septembrie 2018.
Nr.
Data si
Nume Prenume
CNP
Date de contact
Crt.
(scrieţi cu litere de tipar)
Semnatura

Nume

Semnatura

Data

* Schimbul de informații referitoare la datele personale va fi realizat cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum si a legislatiei romanesti
adoptate in legatura cu acesta.
Datele personale colectate cu ocazia evenimentului din data de 15.09.2018 vor fi procesate de Let’s Do It, Romania!
exclusiv in vederea organizarii si promovarii acestui eveniment.
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