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anexa 2 la HCL nr......../............2014 

 
 
 

CONTRACT  DE  VOLUNTARIAT 
nr. ............., încheiat astăzi, .......................... 

 
 

 
Art.1 PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 
1. MUNICIPIUL ALEXANDRIA, prin reprezentantul său legal – primar – Victor 

Drăgușin, cu sediul in Alexandria, str. Dunării, nr.139, în calitate de beneficiar al 
voluntariatului 

 
                                                                 și 

2.  Domnul (Doamna) .................................., fiul (fiica) lui ..................... si al/a ....................., 
născut/născută în anul ......., luna ....., ziua ....., în comuna/orașul ..........., judeţul ..........., 
domiciliat/domiciliată în str. .................. nr. ..........., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea 
................, judeţul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ..... 
nr. ............, eliberat/eliberată de ...................... la data de ........., cod numeric personal 
............................. , absolvent/absolventă  al/a ................................, de profesie 
........................., cu o vechime de ...... ani, în calitate de voluntar,  

 
se incheie prezentul contract, în conformitate cu Legea  nr.78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat în România. 
 

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea de către voluntar a 
activităţilor de voluntariat, fără a obţine o contraprestaţie materială. 

2.2. Domeniul în care acţionează voluntarul…………………………………….. 
 
Art.3 DURATA CONTRACTULUI  

 
3.1.Contractul se încheie pe durata de 1 an,  cu posibilitate de prelungire, urmând ca 

................................................ (voluntarul) sa inceapa activitatea la data de .......................... . 
3.2.Programul și durata timpului de lucru………………………………………………………….. 
 

 
Art.4 OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI 

 
4.1. de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie; 

       4.2. obligaţia unei conduite complementare 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; 
    4.3. de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea 
instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului; 
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4.4. 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; 

4.5. de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în 
care este implicat. 
     4.6. de a sesiza  în cel mai scurt timp posibil Municipiul Alexandria (institutia) asupra 
oricăror aspecte negative care pot avea un impact negativ asupra zonelor de activitate. 
 4.7. să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de beneficiarul 
voluntariatului. 

4.8. să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităţii de voluntariat. 
4.9. să depună rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate. 
4.10. să participe în calitate de martor în momentul încheierii procesului-verbal de 

constatare și sancţionare a faptelor contravenţionale sesizate de acesta. 
Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în 

legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă. 
 
Art.5 DREPTURILE VOLUNTARULUI 

 
5.1. de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea  

disponibilitatea și pregătirea sa profesională acestuia; 
     5.2. de a solicita Municipiului Alexandria eliberarea certificatului de voluntariat însoţit 
de raportul de activitate; 
     5.3. dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale; 
     5.4. dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat. 
             5.5. să participe activ la elaborarea și derularea programelor conform prevederilor 
contractului încheiat. 

5. 6. să desfășoare activităţi în concordanţă cu. 
5.7. să beneficieze de titluri onorifice, decoraţii și premii, în condiţiile legii. 

  
Art.6 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI 

 
6.1. 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; 
  6.2. obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în 
desfăşurarea activităţii sale de voluntariat; 

6.3.  de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu 
excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar. 
   6. 4. să elibereze certificatul nominal care să ateste calitatea de voluntar. 
   6.5. să organizeze cursuri de instruire pentru voluntari. 
     6.6. să evalueze periodic activitatea voluntarului și, în funcţie de evenimentele deosebite 
semnalate de acesta, să îi atribuie titluri onorifice, decoraţii și premii, în condiţiile legii, cu ocazia 
unor evenimente deosebite privind activitatea pe care o desfășoară. 
   6.7. Beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de voluntar și va lua măsurile ce 
se impun. 
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Art.7 DREPTURILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI 
 

7.1. de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat; 
7.2. 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; 
   7.3. de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin 
coordonatorul de voluntari; 

 7.4. de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de 
voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului. 
 

Art.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. 

 
Art.9  MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI 

 
9.1. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul 

părţilor, prin act adiţional. 
9.2. 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 în continuare a 
contractului, acesta este reziliat de plin drept. 

9.3. 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. 

 
Art.10  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
Prezentului contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea termenului pentru care este incheiat; 
b) prin acordul părţilor; 
c) denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, 

fără obligaţia prezentării motivelor; 
d) în caz de reziliere. 
 

Art.11 LITIGII 
 
             Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului 
contract sunt de competenţa instanţelor judecîtorești, dacă părţile contractante nu le rezolvă pe 
cale amiabilă. 
 
        Art.12 DISPOZIŢII FINALE 
 

12.1. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii 
Municipiului Alexandria cu care a încheiat contractul. 

12.2. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin 
reprezentare. 

12.3. Voluntarul nu este imputernicit sa efectueze activitati specifice de control la 
obiectivele economico-sociale din zona sa de activitate. 
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12.4. Voluntarul nu este imputernicit să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de 
legislaţia în vigoare din domeniul în care îsi desfășoară activitatea. 

12.5. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activităţile din domeniul 
................................................................................ 

12.6.In cazul sesizării unor fapte sau evenimente care în urma verificărilor de către 
autorităţile competente se constată că sunt de rea-credinţă și nefondate, contractul devine nul de 
drept. 

Prezentul contract s-a Încheiat în două exemplare, fiecare având aceeași valoare juridică. 
Fișa de voluntariat și fișa de de protecţie a voluntarului sunt anexe la contractul de 
voluntariat. 

 
 
 
             MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                     VOLUNTAR, 
                           PRIMAR 
                     Victor Drăgușin .                                                              ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ, 
 CONSILIER                     CONTRASEMNEAZĂ, 
         Ionuţ Neacșu                                                                           SECRETAR, 
                                    Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 


