CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. …./…….

Art.1 PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Prezentul contract se încheie între Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică cu sediul în Timişoara b-dul. Vasile Pârvan nr.2, C.I.F. 20060414,
reprezentată de Vereş Cristian, cu funcţia de Preşedinte, în calitate de Contractant al
voluntarului,
Şi..................................................................................................................,domiciliat(ă) în
....................................................................................................................,
posesor al actului de identitate C.N.P........................................................., legitimat cu BI/
CI seria.......... nr. ...................., eliberat de ........................................, la data
de................................., în calitate de Voluntar.
Prezentul contract se încheie în baza Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitaţii de
voluntariat din România.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar a activităţilor
prevăzute în fişa postului, anexată, fără a obţine o contraprestaţie materială.
Art.3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢILE VOLUNTARULUI:
3.1 DREPTURI:
- de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către întreg staff-ul;
- de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora se încheie
prezentul contract;
- de a desfăşura activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională;
- de a i se asigura un loc unde să-şi desfăsoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
- de a i se elibera de către contractant certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;
3.2 Obligaţii:
- să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea contractantului voluntarului;
- să anunţe la timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv
întârzieri,absenţe,etc.);
- să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţiilor de
voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii;
- să participe la cursurile de instruire organizatorice, iniţiate sau propuse;
- să cunoască misiunea şi activităţiile contractantului;
- să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
- să aibă un comportament adecvat;
- să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne;

Art.4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI:
4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat,
dacă acesta nu respectă 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 desfăşurării
activităţiilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
- de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului;
- de a cere voluntarului rapoartele de activitate;
- de a cere informaţi şi recomandări despre voluntar, altor persoane;
4.2 Obligaţii:
- să-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
- să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
- să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;
Art.5 DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 1 an cu posibilitatea înnoirii sale.
Art.6 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine o situaţie de natură să
îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.
Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi,
formulate în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie.
Art.7 ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
-La expirarea termenului pentru care este încheiat;
-Denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără
obligaţia prezentării motivelor;
-Dacă situaţia descrisă în art.7 alin.2 face imposibilă executarea în continuare a
contractului, acesta este reziliat pe de plin drept.
Prezentul contract s-a încheiat în data de :__/__/____, în 2 exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare din părţi .

Președinte,
Vereş Cristian

Voluntar,
....... ........... ............................................................

