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CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

 

 

Prezentul contract de voluntariat se încheie între: 

1. Centrul de Filosofie Antică şi Medievală din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie 

a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, centru de cercetare cu sediul în Cluj-

Napoca 400084, str. M. Kogălniceanu nr. 1, tel. 0264-405300 int. 5278, fax 0264-

405326, în calitate de organizator local al Colocviului anual FIDEM „Pluralitatea 

lecturii surselor în Evul Mediu”, 23-26 septembrie 2015, reprezentat prin conf. univ. 

dr. Alexander Baumgarten, în calitate de Director al Centrului F.A.M., şi denumit în 

continuare organizator; 

2. D-l/d-na/d-ra __________________________________________, cetăţean ________, 

domiciliat(ă) în ____________________________, str. ____________________, nr. ____, 

ap. ____, jud. __________, tel. ________________, email _______________________, 

CNP ___________________, legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ___ nr. ________, 

născut(ă) la data ____________ în ____________________, cu ocupaţia actuală de 

___________________ la instituţia ________________________________, în calitate de 

voluntar, denumit(ă) în continuare voluntar. 

ART. 1. Temeiul legal 

Prezentul contract se încheie în baza Legii 195/2001 cu modificările aferente. 

ART. 2. Obiectul contractului 

(1) Contractul stabileşte cadrul colaborării pentru organizarea Colocviului anual 

FIDEM „Pluralitatea lecturii surselor în Evul Mediu”, 23-26 septembrie 2015. 

(2) Pe durata contractului, părţile vor respecta regulamentele şi cerinţele 

organizatorului principal, Fédération Internationale des Instituts d’Études 

Mediévales, din punct de vedere ştiinţific şi organizatoric. 
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ART. 3. Durata contractului 

(1) Prezentul contract se derulează între 21 – 27 septembrie 2015. 

(2) Cu acordul părţilor, se pot desfăşura activităţi de voluntariat necesare pregătirii 

evenimentului şi în perioada de timp proximă Colocviului, respectiv 1 septembrie – 

1 octombrie 2015. 

ART. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
A. Drepturile voluntarului: 

(1) participarea activă la pregătirea şi derularea evenimentului; 

(2) desfăşurarea activităţii în concordanţă cu pregătirea profesională; 

(3) asigurarea de către organizator a desfăşurării activităţii în condiţiile legale de 

protecţie a muncii; 

(4) eliberarea de către organizator a unui certificat nominal care să ateste calitatea de 

voluntar; 

(5) rambursarea de către organizator a cheltuielilor excepţionale efectuate pentru 

realizarea activităţii de voluntariat, cu condiţia ca dovada acestor cheltuieli să fie 

prezentată înainte de termenul de finalizare a contractului; 

(6) durata timpului de lucru nu va afecta sănătatea şi resursele psihofizice ale 

voluntarului; 

(7) voluntarul are dreptul de a fi scutit în mod excepţional de sarcinile alocate lui cu 

condiţia ca el să informeze organizatorul cu cel puţin 24 de ore înainte şi să ofere o 

motivaţie plauzibilă; 

(8) participarea la lucrările Colocviului fără plata taxei de participare. 

B. Obligaţiile voluntarului: 

(1) să îndeplinească sarcinile primite din partea organizatorului; 

(2) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de 

voluntariat; 

(3) să participe la întâlnirile organizatorice iniţiate sau propuse de organizator; 

(4) să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat; 

(5) să se comporte respectuos cu toţi participanţii la eveniment; 
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(6) să fie prezent cu 10 minute în avans la locul şi ora stabilite pentru activităţile 

individuale sau de grup în care a fost implicat nominal; 

(7) să contacteze urgent organizatorul pentru orice problemă survenită în activităţile 

cu care a fost însărcinat şi să îl asiste pe organizator în rezolvarea problemei; 

(8) în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii 

persoanei juridice cu care a încheiat contractul; 

(9) executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin 

reprezentare. 

C. Drepturile organizatorului: 

(1) să stabilească sarcini precise pentru fiecare voluntar, nominal, sau pentru întreg 

grupul de voluntari; 

(2) să retragă activităţi din sarcina voluntarului când constată îndeplinirea 

defectuoasă sau prezumţia imposibilităţii realizării sarcinii, cu informarea din timp a 

voluntarului; 

(3) să solicite voluntarului rapoarte şi documente justificative pentru orice situaţie 

excepţională; 

(4) să suspende activitatea voluntarului în situaţia neîndeplinirii sarcinilor sau în cea 

a încălcării regulamentelor, cerinţelor sau actelor normative ale instituţiilor 

superioare. 

D. Obligaţiile organizatorului: 

(1) să organizeze o întâlnire de orientare a voluntarului în care să îi pună la 

dispoziţie toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii, precum şi informaţiile 

generale despre eveniment şi organizatori; 

(2) să îi comunice voluntarului sarcini clare în conformitate cu capacităţile sale, cu 

drepturile şi obligaţiile voluntarului menţionate în acest contract; 

(3) să dispună decontarea cheltuielilor excepţionale efectuate de voluntar pentru 

organizarea evenimentului, cu condiţia ca voluntarul să facă dovada acestor 

cheltuieli înainte de finalizarea perioadei contractuale; 

(4) să desemneze o persoană care să supervizeze activitatea voluntarului. 
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ART. 5. Prevederi finale 

(1) Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a 

contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul Civil. 

(2) Renegocierea contractului are loc la cererea scrisă a oricărei părţi, în situaţia în 

care apar circumstanţe de natură să îngreuneze obligaţiile de voluntariat; cererea de 

renegociere se formulează în termen de 15 zile de la apariţia circumstanţelor 

menţionate. 

(3) Denunţarea unilaterală a contractului are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, cu 

un preaviz de 15 zile. 

(4) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 

contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile 

contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Acţiunile izvorâte din contractul de 

voluntariat sunt scutite de taxa de timbru. 

(5) Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

Reprezentant al organizatorului, 

conf. univ. dr. Alexander Baumgarten, 

Directorul Centrului de Filosofie Antică şi Medievală 

 

(semnătura) __________________ 

 

Voluntar, 

(nume, prenume) __________________________________ 

 

(semnătura) ______________________ 

 

Data __________________ 

 


