
ASOCIAŢIA NORD
PENTRU COOPERARE ŞI INTEGRARE

                                                                                              Nr. Înreg.........../
                                                                     

                                                       CONTRACT DE VOLUNTARIAT  NR. ……/………

Art.1 PĂRTILE CONTRACTANTE:

ASOCIAŢIA NORD PENTRU COOPERARE ŞI INTEGRARE (A.N.C.I.) cu sediul în 
localitatea ŞOMCUTA MARE, str. Republicii nr 19A, IBAN RO26 BTRL RONC  RT02 0111 8601, 
deschis la
 Banca Transilvania, Baia Mare, CIF: 31221370, reprezentat prin d-l Peterliceanu Emanuel, 
preşedintele asociaţiei, în calitate de Beneficiar al voluntariatului, 
şi
- …………………………….... domiciliat in ……………………………………………, posesor al 
actului de identitate seria…….. nr……………......, eliberat de ………………la data de…………. 
Tel............................................................email...............................................în calitate de Voluntar, 

s-a incheiat prezentul contract în conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar,  în spiritul solidarităţii 
civice, a activităţilor de interes public prevăzute în fişa postului anexata, fără a obţine o 
contraprestaţie materiala.
Programul şi durata timpului de lucru sunt stabilite prin fişa postului.

Art.3 DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

3.1 Drepturi:
- de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către întreg colectivul beneficiarului voluntariatului;
- de a participa activ la elaboarea şi derularea programelor în considerarea cărora se incheie prezentul 
contract;
- de a desfăşura activităţi în concordanţă cu pregatirea sa profesională;
- de a i se asigura un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele 
necesare derulării activităţii;
- de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului, protecţia muncii, în funcţie de natura şi de 
caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;
- de a i se elibera de către beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atestă calitatea de 
voluntar;
- de a i se rambursa cheltuielile efectuate în timpul şi în legatură cu activităţile desfăşurate de voluntar 
şi care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de către beneficiarul voluntariatului;
- de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;

3.2 Obligaţii:
- să îndeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
- să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.
- să anunţe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv intârzieri, absenţe, 
etc.);

SEDIUL:  Şomcuta Mare, str. Republicii nr. 19 A
CIF: 31221370, tel/fax: 0262.280114

 www.anci.org.ro, email: office@anci.org.ro

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/397/2/1/32/!hash=2196824895;h4r=31229764;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1179/18905_5?


ASOCIAŢIA NORD
PENTRU COOPERARE ŞI INTEGRARE

                                                                                              Nr. Înreg.........../
                                                                     

- să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul şi în legatură cu 
activităţile desfăşurate de voluntar şi care fac obiectul prezentului contract, până la sfârşitul lunii în 
care au fost efectuate cheltuielili (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
- să prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
- să pastreze confidenţialiatea informaţiilor la care are acces în cadul activităţilor de voluntariat, 
inclusiv după încetarea activităţii;
- să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul 
voluntariatului;
- să cunoasca misiunea şi activităţile beneficiarului voluntariatului;
- să ocroteasca bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
- să aiba un comportament adecvat;
- să cunoasca şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale beneficiarului 
voluntariatului.

Art.4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat, daca 
acesta nu respecta 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 desfaşurării activitaţilor 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 recomandari despre voluntar, altor persoane.

4.2 Obligaţii:
- sa-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
- să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfasoare activitatea şi accesul la echipamentul şi 
consumabilele necesare derularii activitatii;
- să asigure condiţii legale de protecţie a muncii în functie de natura şi caracteristicile activităţilor 
desfaşurate de voluntar;
- să asigure voluntarul, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce 
decurg din natura activitaţilor desfaşurate; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă 
integral de către beneficiarul voluntariatului;
- să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta în timpul şi în legatură cu activităţile ce 
fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
- să elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de …………… , cu posibilitatea înnoirii sale.
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Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage 
raspunderea părţii în culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
7.1.Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părtilor, prin act 
aditional.
7.2.Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voinţa părtilor, o 
situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi 
renegociat.
7.3.Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre părţi, formulată 
în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie.

Art 8 INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentului contract încetează în urmatoarele situaţii:
- la expirarea termenului pentru care este incheiat;
- prin acordul părţilor;
- denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia 
prezentării motivelor;
- daca situaţia descrisă în art.7.2. face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este 
reziliat de plin drept.
Art.8 LITIGII:
Litigiile izvorate din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de 
competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractante nu le rezolvă pe cale amiabila.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică.

       
          Beneficiar al voluntariatului,                                                     Voluntar,

           A.N.C.I.
Peterliceanu Emanuel
        preşedinte
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