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CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

Art.I PÅR�ILE CONTRACTANTE

Centrul de Proiecte Educationale yi Sportive Bucureyti - PROEDUS, adresa Splaiul ndependentei,

nr. 2. sect S. Bucure_ti. cod fiseal 26597213, reprezentat prin Director   , in calntate 

de Beneficiar al voluntariatului 

1.1 

1.2 

Sect

et. în calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul

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

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfä_urarea de c�tre voluntar a activit��i de voluntar 

coordonator de grup în cadrul proiectului ,Excursii de Weekend - Stagii de pregatire voluntariat",

organizat de c�tre Beneficiarul voluntariatului, în perioada 29 noiembrie - 8 decembrie 2019, in statiunea

Mamaia, f�r� a obtine o contrapresta�ie material�. 

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI 

3.1 Drepturi: 
3.1.1 de a fi tratat în mod egal cu restul colegilor s�i, de c�tre întreg intreg personalul beneficiarului

voluntariatului; 
3.1.2 de a participa activ la elaborarea _i derularea programelor în considerarea c�rora se încheie prezentul

contract 3.1.3 de a i se asigura un loc unde s�-_i desf�_oare activitatea _i de a avea acces la echipamentul _i 

consumabilele necesare derul�rii activit��ii;
3.1.4 de ai se asigura accesul la programul de desf�_urare a proiectului stabilit în prealabil;

3.1.5 de a solicita Beneficiarului voluntariatului eliberarea unei adeverin�e 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 Beneficiarului 

voluntariatului; 

Obligatii 3.2 
perioada , 12, 2o1- o. 12 201 , în 

în conformitate
3.2.1 voluntarul î_i 

statiunea 
Responsabilit��ilor, conform Regulamentului Taberelor Interna�ionale _i Stagiilor":

3.2.2 s� coordoneze grupul de elevi, constituit prin ,,Fi_a de Asumare a Responsabilit��ilor Conform 

Regulamentului Taberelor Interna�ionale _i Stagiilor", atasata la prezentul contract;

va desf�_ura activitatea în 
cu Fi_a de Asumare a 



3.2.3 sã se asigure de respectarea �i transmiterea informatiilor, primite din partea reprezentantilor 

Dneliearului, c�tre participantii la stagiu, pe toata durata desf�_ur�rii activit��ii din cadrul stagiuu 

P COnsemnarea ficcarui participant aflat in grija sa, in Fi_a de Asumare a Responsabilitatulor, 

Completeze corect si la timp formularele transmise de reprezentantii Beneficiarului voluntariatulu

Oroeasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat si sa le restituie 

reprezentatilor Beneficiarului dupa finalizarea activitatii sale; 

2. 3 .0Sa Cunoasc� _i s� respecte atributile ce-i revin, fiind direct r�spunz�tor pentru integritatea fizica s 

pstnca a grupului de copii afla�i în grija sa, prin desfå_urarea corect� a activit��ii sale, in contormitate 

cu instruc�iunile primite de c�tre coordonatorul desemnat s� monitorizeze activita�iie an caur 

loca�iei; 
.2sa i_i dest�_oare activitatea în conformitate cu indica�ile _i instruc�iunile primite din pare 

Cprezentantului Beneficiarului, astfel încât s� nu expun� la pericol de accidentare sau imbolnavire,

aat propria persoan�, câ _i alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpu 

desf�_ur�rii activit��ii; 
.2.8 sa räspund� în mod judicios de realizarea _i organizarea activit��ilor desf�_urate în cadrul stagiulul,

astfel incât s� asigure evitarea accidentelor _i a îmboln�virilor participan�ilor;

.. sa comunice imediat, coordonatorului desemnat sä monitorizeze activitä�ile din cadrul loca�iei, orice 

Situa�ie despre care are motive s� o considere un pericol pentru securitatea _i s�n�tatea participan�ilor 

în stagiu, 
3.2.10 så respecte _i s� aplice în mod corespunz�tor m�surile stabilite de c�tre Beneficiar, în caz de apari�ie a 

unei situa�ii de pericol grav sau iminent de accidentare;

3.2.11 s� participe la toate _edin�ele organizate de reprezentan�ii Beneficiarului; 

3.2.12 så aduc� la cuno_tin�� coordonatorului desemnat s� monitorizeze activit��ile din cadrul loca�iei,

accidentele suferite de propria persoan� sau de orice alt� persoan� pe care o are în grij�; 

3.2.13 s� aduc� la cuno_tin�� coordonatorului desemnat s� monitorizeze activit��ile din cadrul loca�iei, orice 

defec�iune tehnic� sau alt� situa�ie care constituie un pericol de accidentare sau îmboln�vire;

3.2.14 s� asigure informarea participan�ilor la stagiu, afla�i în grija sa, cu privire la Regulamentul Taberelor 

Interna�ionale _i Stagilor �i s� respecte "Fisa de activitate a coordonatorului de grup", întocmit� �i 

pus la dispozi�ie de reprezentantii Beneficiarului în prima zi de desf�_urare a taberei; 

3.2.15 s� înso�easc� grupul de elevi afla�i în grij� sa, la toate actiuniile desf�_urate de Beneficiar pe perioada 

stagiului;
3.2.16 s� respecte întocmai programul de supraveghere al participan�ilor la stagiu, stabilit _i comunicat de 

coordonatorul desemnat s� monitorizeze activit��ile din cadrul loca�iei, pe timpul zilei _i pe timpul 

noptii 
3.2.17 s� supravegheze participan�ii la stagiu, în vederea prevenirii accident�rii acestora _i a eventualelor

pagube provocate de ace_tia în spa�iile de cazare _i mas�; 

3.2.18 s� nu de�in�, p�streze sau s� consume b�uturi alcoolice, ori substan�e incriminate de legisla�ia 

româneasc�; 

3.2.19 sã respecte interdic�iile privind fumatul, conform legii Num�rul 15/2016, care vine în completarea

legii Num�rul 349/2002, f�când referire la prevenirea _i combaterea efectelor consumului produselor

de tutun, interzicând fumatul în toate spa�iile libere �i utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de 

aprindere a materialelor �i a substan�elor combustibile _i inflamabile;

3.2.20 s� p�streze confiden�ialitatea informa�ilor la care are acces în cadrul activit��ilor de voluntariat,

inclusiv dup� încetarea activit��i;

3.2.21 s�cunoasc� scopurile �i obiectivele Beneficiarului, în materie de organizare �i desf�surare a stagiilor;

3.2.22 s�ocroteasc� bunurile pe care le folose_te în timpul desf�_ur�rii activit��ii de voluntariat;

3.2.23 s� manifeste un comportament decent _i adecvat func�iei în cauz�, manifestat prin limbaj 

corespunz�tor, vestimenta�ie adecvat� �i seriozitate;
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sa cunoasc� �i s� respecte procedurile, politicile _�i regulamenteleinterne ale 
ordonatorul de grup va respecta programul stabilit de cátre coordonatorul desemnat va mono 

ale din cadrul locatiei, în ceca ce priveste programul de mas�, activit��ile interactive �id 

odihn�: 

Caz de incidente, s� anun�e reprezentanti Beneficiarului _i organismele abilitate (salvare, polnic, 

pompieri); 3.2.27 Sa colecteze datele personale ale elevilor aflati in erija sa, completând rubricile special create in 

uru i_a de Asumare a Responsabilit�tilor conform Regulamentului Taberelor Interna�ionale _i 

Sagiilor tind r�spunz�tor de corectitudinea acestora si o transmite catre coordonatorul de locatie. 

40 S auca la indeplinire procedura de repartizare pe camere a participantiilor la stagiu, desia_urata pe 

Parursul traseului c�tre destina�ie _i s� vegheze asupra p�str�rii cur��eniei _iI a unei atmosrere 

civilizate în spa�iile de cazare. 
..9sa verifice �i s� nu permit� de�inerea de c�tre participan�ii la stagiu a unor obiecte de natura sa 

provoace panic� sau r�nirea printre ceilal�i participan�i;

n cazul in care participan�ii la stagiu doresc s� cumpere produse alimentare din afara loca�iel, sa 

informeze cu privire la starea de risc ce decurge din respectiva decizie, 

3.25 S� realizeze orice alte activit��i solicitate de c�tre Beneficiar _i care se subscriu obiectului 

contractului;
.2.52 sa comunice Beneficiarului în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice angajamente exXIStente 

care pot afecta derularea prezentului contract; 
3.2.33 sa ob�in� acordul Beneficiarului, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea ti de 

natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract, 

3.2.34 în cazul nerespect�rii prezentelor clauze, coordonatorul desemnat s� monitorizeze activit��ile din 

cadrul loca�iei, prin Benef+ciar, este împuternicit s� ia toate m�surile ce se impun, mergänd pän� la 

eliberarea din func�ie �i evacuarea din stagiu a coordonatorului de grup în culp�, 

3.2.35 sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste 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 �I OBLIGA�IILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI 

4.1 Drepturi: 
4.1.1 de a exclude voluntarul din programele �i proiectele în care desf�soar� activit��i de voluntariat, dac� 

acesta nu respect� prevederile prezentului contract sau ale Regulamentului Taberelor Interna�ionale _i 

Stagiilor; 
4.1.2 de a de�ine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informa�ilor, documenta�iei _i a altor 

materiale scrise, create, colectate sau/_i produse de voluntar în perioada desf�_ur�rii activit��ilor 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 s� mandateze voluntarul, ca responsabil de securitatea fizic�, psihic� _i emo�ional� a elevilor din 

stagiu 
4.2 Obliga�ii: 

4.2.1 s� asigure asigura desfasurarea activitatilor voluntarului sub conducerea si indrumarea unui 

reprezentant PROEDUS; 

4.2.2 s�-l trateze în mod egal cu restul colegilor s�i; 

4.2.3 s� asigure voluntarului, atät un loc unde s�-_i desfä_oare activitatea, cât _i acces la echipamentul _i 

consumabilele necesare derul�rii activit��ii 
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Sa asigure voluntarului accesul la programul de desf�surare al proiectului, stabilit in preata . Ssa pun� la dispozi�ia voluntarului toate informatiile necesare derul�rii activitail, 

il 

sgure voluntarului ,Fisa de Asumare a Responsatbilit�ä�ilor conform Regulamentului labereto dfohale �i Stagiilor", incluzând tabelul nominal cu elevii afla�i în grija voluntarului 
OOrdonator de grup. Aceasta este parte integrant� a acestui contract de voluntariat _i va fi semnata de 

c�tre ambele p�r�i: 
4.27 de a cere informa�ii _i recomand�ri despre voluntar, altor persoane 42.8 s� elibereze voluntarului, la cerere, adeverinta prin care s� ateste calitatea de voluntar, .9 sa asigure voluntarului, în regim de gratuitate, cazare _i 3 mese/zi si instructia Securitatii si >Igurante în Munca, în cadrul proiectului men�ionat la art.2.1; 
..10 sa aduc� la cuno_tin�� voluntarului, în prima zi de stagiu, prin reprezentantul s�u, ,kisa de activiuale 

a coordonatorului de grup"; 
42.1 S� respecte prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protectia persoaneior izicCe n ceca ce priveste 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.5 DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprins� între data semnärii sale de c�tre ambele parti _i 
îndeplinirea tuturor obliga�iilor contractuale de c�tre ambele p�r�i. Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUAL� 
Neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul contract atrage 
r�spunderea p�r�ii în culp�, fiind supus� regulilor prev�zute de Codul Civil. 
Art.7 iNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.7.1 Prezentul contract înceteaz� în urm�toarele situa�ii: 
7.1.1 la expirarea termenului pentru c'are este încheiat; 
7.1.2 prin acordul pär�ilor; 
7.1.3 prin denun�area unilateral� din ini�iativ� unei p�r�i, cu un preaviz de 15 zile, f�r� obliga�ia prezentärii 

motivelor; 
7.1.4 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, 
Centrul de Proiecte Yoluntar 
Educationale si Sportive 
Bucuresti - PROEDUS 

DIRECTOR 
Zvetlana Ileana Preoteasa 

Avizat, 
CONSILIERJURIDIC 
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