
 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
 Nr. _______ din 22 mai 2017 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
Art. 1. Părţile prezentului contract sunt: 
a. Fundaţia Comunitară Sibiu, persoană juridică româna fără scop lucrativ, având sediul în Sibiu, str. Prof. 
Aurel Popa, nr. 1, ap. 8, CIF 30885877, cont RO72RNCB0227130116020001, deschis la BCR Sibiu, 
reprezentata prin Ciprian CIOCAN în calitate de Director Executiv 
 
si 
 
b. Voluntarul:  
Numele:_______________________________________________________________________________ 
Adresa:________________________________________________________________________________ 
Telefon:___________________________ E-mail: ______________________________________________ 
Act de identitate: CI  Seria _______; Număr_______________  CNP _______________________________ 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 2. Obiectul contractului îl constituie derularea activităţii aferente poziţiei de VOLUNTAR care urmează 
să fie desfăşurată.  
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3. Durata prezentului contract este valabil pentru data de 27 mai 2017.  
 
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 4. Drepturile voluntarului 
a. Dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;  
b. Dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.  
c. Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri 
politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice 
alte asemenea criterii; 
d. Dreptul de a avea acces la cât mai multe informaţii despre organizaţia în cadrul căreia urmează să 
activeze prin participarea la sesiuni de formare; 
e. Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului în care urmează să fie implicat; 
f. Dreptul de a-şi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, 
experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională; 
g. Dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu răbdare, 
atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale; 
h. Dreptul de a i se elibera de către Fundaţia Comunitară Sibiu o adeverinta care să ateste calitatea de 
voluntar în cadrul Maratonului International Sibiu. 
i. Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;  
j. Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii şi premii, în condiţiile legii. 

Art. 5. Aceste drepturi constituie obligaţiile Fundaţia Comunitară Sibiu. Alte obligaţii ale Asociaţiei: 
a. Obligaţia de a organiza o întâlnire de orientare a voluntarului (referitoare la organizaţie în general, 
programul în care va activa voluntarul, prezentarea locului de desfăşurare a activităţii, prezentarea 
colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.); 
b. Obligaţia de a informa voluntarul cu privire la riscurile care pot decurge din natura activităţii şi de a 
susţine suficiente sesiuni de pregătire pentu buna desfăşurare a activităţii în cadrul Maratonului 
International Sibiu. 
 
 



 

Art. 6. Obligaţiile voluntarului: 
a. Obligatia de a presta o activitate in interes public, fara remuneratie; 
b. Obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către coordonatorul 
Maratonului International Sibiu si de a respecta informaţiile primite în cadrul acestora, inclusiv de a 
participa la informarea cu privire la riscurile care ar putea decurge din natura activităţii şi de a semna de 
luare la cunoştinţă; 
c. Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat; acesta se va angaja 
sa transmita sau să aibă grijă de obiectele, bunurile incredintate conform indicatiilor. Voluntarul este 
răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse Maratonului International Sibiu în timpul 
perioadei de voluntariat din propria culpă. 
 
V. RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE 
Art. 7. Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat 
este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. 
Art. 8. Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul apariţiei unei modificări a unei situaţii de 
natură să îngreuneze executarea obligaţiilor care revin voluntarului, renegocierea are loc la cererea scrisă 
a oricărei părţi, formulată în termen de 15 zile de la apariţia situaţiei mai sus menţionate.  
Art. 9. În cazul în care situaţia descrisă la articolul 9 face imposibilă executarea în continuare a 
contractului, acesta va fi reziliat de drept. 
Art. 10. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc la initiativa oricareia dintre parti, care 
se comunica si se motiveaza in scris. Conditiile denuntarii se stabilesc prin contractul de voluntariat, 
termenul de preaviz fiind de 15 zile. 
Art. 11. Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat 
se solutioneaza pe cale amiabila sau prin procedura de mediere, iar, in caz de nesolutionare, de catre 
instantele civile. Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.  
Art. 12. Conform legii voluntariatului 78/2014 activitatea de voluntariat nu este remunerata. 
 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica. 
 

 
Fundaţia Comunitară Sibiu  Voluntar 

                    Ciprian CIOCAN  
(semnătura şi ştampila) 

 ................................ 
(semnătura) 

 


