
CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

Art.1I PARTILE CONTRACTANTE:
Centrul de Proiccte Educationale si Sportive Bueuresti - PROEDUS, adresa Splanul Independentcr 

nr. 2. sect 5. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezcntat prin Director 
1.1 

. in calitate de 

Beneficiar al voluntarului, 

1.2 

Sect. 

ap. CNP în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract in 

conformitate cu Legea voluntariatului nr. 78/2014, cu modificarile si completarile ulterioare 

Art.2 OBlIECTUL CONTRACTULUI 

(1.Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatii de supraveyhere a 

activitatilor cultural - artistice, sportive si recreative pentru elevii participanti in cadrul proiectului ..Tabara 
Elevilor Activi si Merituosi 2018" organizat de catre Beneficiarul voluntariatului in perioada 16 iunie - 09 

septembrie 2018, fara a obtine o contraprestatie materiala. 

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI 

3.1 Drepturi: 
de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg personalul beneficiarului voluntariatului,

3.1.2 de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul 
3.1.1 

contract, 
3.1.3 de ai se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele 

necesare derularii activitatii; 
3.1.4 de a i se asigura accesul la programul de desfasurare a evenimentului stabilit in prealabil; 

3.1.5 de a solicita Beneficiarului voluntarului eliberarea unei adeverinte nominale prin care s� ateste 
calitatea de voluntar in cadrul proiectului mai sus mentionat. 

3.1.6 de a beneficia de indrumare si orientare din partea angajatilor si colaboratorilor Beneficianului 

voluntarului; 

3.2 Obligatii: 

voluntarul isi va desfasura activitatea in perioada -22.O8 in statiunea3.2.1 

sa sprijine activitatea de organizare a activit��ilor cultural-artistice, sportive si recreative organizate de 

beneficiar în loca�ie 
3.2. 2 

sa participe si sa supravegheze activitatile cultural-artistice, sportive si recreative organizate de 

beneficiar in locatie; 
sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu indicatiile coordonatorului;, 

3.2.3 

3.2.4 



sa oCroteasca bunurile pe care e foloseste in cadrul activitatii de voluntaiat si Sa le restituic 

reprezentatilor Beneficianului dupa finalizarca activitatii sale, 

4.0 Sa Se abtina de la orice conlict si sa se adreseze direct conducetii Centrului de Proiccte Fducatic 

Sportive Bucuresti - PROEDUS pentru rezolvarca oricarci probleme conflictuale. 
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.Sa respecte programul stabilit de comun acord cu Centrul de Proiecte Educationale Si Sportive 

Bucuresti - PROEDUS; 

.2.8 a nu detina si sa nu pastreze sau sa consume bauturi alcoolice, 

3,2.9 sa verifice si sa nu permita detinerca de catre participantii la tabara a unor obiecte de natura a provoca 

panica sau ranire in randul copiilor si tinerilor din locatie, 

3.2.10 sa respecte interdictiile privind fumatul si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de aprindere a 

materialclor si a substantelor combustibile si inflamabile 
3.2.11 sa indeplineasca la timp si intocmai sarcinile primate din partea coordonatorului, 

.2, 12 Sa pastreze confidentialitatea informatilor la care are acces in cadrul activitatilor de voluntariat. 

inclusiv dupa incetarea activitati 
3.2.15 sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in timpul desfasurarii activitati de voluntariat, 

.2.14 sa manifeste pe toata durata taberei un comportament decent si adecvat functiei in cauza, manifestat 

prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitate, 
3.2.15 sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere sau solicitarile exprimate de Centrul 

de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS; 

3.2.16 sa comunice imediat coordonatorului orice situatie despre care au motive intemeiate sa o considere un 

pericol pentru securitatea si sanatatea participantilor in tabara, 
3.2.17 sa aduca la cunostinta coordonatorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un 

pericol de accidentare sau imbolnavire 
3.2.18 sa cunoasc� scopurile si obiectivele Beneficianului, in materie de organizare si desfasurare a taberelor, 
3.2.19 sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

prive_te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor). 

Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI 

4.1 Drepturi: 
4.1.1 de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca 

acesta nu respecta prevederile prezentului contract; 
4.1.2 de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor 

materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care 

fac obiectul prezentului contract de voluntariat, 
4.1.3 de a verifica, superviza, nota si a constata eventualele abateri privind activitatea voluntarului; 

4.1.4 intocmeste fisa de asumare a responsabilitatilor, incluzand tabelul nominal cu elevii aflati in grja 

coordonatorului de grup. Aceasta este parte integranta a acestui contract de voluntariat si va fi semnata 

de catre ambele parti, 
4.1.5 de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane.
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Jbligufi.PROEDUS 
sa-I trateze P 

sa asigure 



Obligatii: 
Sa astgure desfasurarea activitatilor voluntarului sub cond1ucerea si indrumarca unui reprezentantPROEDUJS 
sa-I trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale, 
Sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si 

consumabilele necesare dernularii activitatii, 
4.2.4 sa asigure voluntarului accesul la programul de desfasurare al evenimentului stabilit in prealabil, 4.2.5 sa elibereze voluntarului, la cerere, adeverinta prin care sa ateste calitatea de voluntar, 
4.2.6 Sa asigure in regim de gratuitate pentru voluntar cazare si 3 meselzi in cadrul proiectului mentionat la 

art.2.1 
Art.5 DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprinsa intre data semnarii sale de catre ambele parti si 

indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale de catre ambele parti. 
Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatillor asumate prin prezentul contract atrage 
raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil 
Art.7 INCETAREA CONTRACTULUI 
Art.7.1 Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii: 

7.1.1 la expirarea termenului pentru care este incheiat, 
7.1.2 prin acordul partilor; 
7.1.3 denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia 

prezentarii motivelor, 
dac� una dintre p�r�i î_i înc�lca vreuna din obliga�iile sale dup� ce a fost avertizat, printr-o notificare 

scris�, de c�tre cealalt� parte, c� o nou� nerespectare a acestora v� duce la rezilierea prezentului 

contract 
Prezentul contract s-a încheiat în dou� exemplare, fiecare având aceea_i valoare juridic�, câte un exemplar 

pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR, 

7.1.4 

Voluntar, 

Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive 
Bucuresti- PROEDUS 

DIRECTOR 
B 

ICIPIULU 
EDUCATIO Florin Diaconescu/ 

ROMA NI PROR 

Avizat, 
CONSILIER JURIDIC 

Stefania Mitroi 
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