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CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

nr. ________, încheiat astăzi ___/ ___ /2020 
 

 
COMUNA SĂPOCA, adresa Comuna Săpoca, Judetul Buzau, telefon/fax 

Tel./fax: 0238508144/0238528479, cod fiscal 3662487, Cont Trezorerie 
RO67TREZ24A705000710130X reprezentată prin ILIE ION, funcţia 
viceprimar cu atributii de primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte 
Şi 
Domnul (doamna) _________________________________________, fiul (fiica) lui 
__________________şi al/a ___________________, născut/născută în anul 
________, luna______________., ziua_____., în comuna/oraşul_________________, 
judeţul _______________, domiciliat/domiciliată în str. ________________________ 
nr.___, bl.____, sc.____, et.____, ap.____, localitatea ____________________, 
judeţul _________, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria 
____nr. _________, eliberat/eliberată de _________________la data de __________, 
cod numeric personal _____________________________, absolvent/absolventă 
al/a_________________________________________,de profesie________________, cu 
o vechime de ____ani, în calitate de voluntar în SERVICIUL VOLUNTAR 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, se încheie prezentul contract de 
voluntariat. 
 
    I. Durata contractului de voluntariat 
    Contractul se încheie pe durata _____________________________________, 
urmând ca voluntarul să înceapă activitatea la data de____________________ . 
 
    II. Domeniul de activitate şi zona de desfăşurare a activităţii 
    1. Voluntarul _____________________________________ este abilitat să constate 
şi să informeze (beneficiarul)_____________________________________________ 
asupra celor constatate privind 
_____________________________________________________________________________ 
2. Zona de competenţă a voluntarului este 
__________________________________________________________________________. 
 
    III. Obligaţiile voluntarului: 
    1. Să sesizeze în cel mai scurt timp posibil (beneficiarul) __________________ 
___________________________________ asupra oricăror aspecte negative care pot 
constitui factori de risc în zona de competenţă. 
    2. Să îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului 
voluntariatului. 
    3. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul 
activităţii de voluntariat. 
    4. Să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de 
beneficiarul voluntariatului. 
    5. Să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de 
voluntariat. 



    6. Să depună rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante 
semnalate. 
    7. Să participe în calitate de martor în momentul încheierii procesului-
verbal de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale sesizate de 
acesta. 
 
    IV. Drepturile voluntarului: 
    1. Să participe activ la elaborarea şi derularea programelor conform 
prevederilor contractului încheiat. 
    2. Să desfăşoare activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională. 
    3. Să beneficieze de titluri onorifice, decoraţii şi premii, în condiţiile legii. 
 
    V. Obligaţiile generale ale beneficiarului voluntariatului 
    1. Să asigure desfăşurarea activităţii voluntarului, în condiţiile legale de 
protecţie a muncii, în funcţie de natura şi caracteristicile activităţii respective. 
    2. Să elibereze certificatul nominal care să ateste calitatea de voluntar. 
    3. Activitatea voluntarului se va desfăşura fără să afecteze sănătatea şi 
resursele psihofizice ale acestuia. 
    4. Să organizeze periodic cursuri de instruire pentru voluntari. 
    5. Să evalueze periodic activitatea voluntarului şi, în funcţie de gravitatea 
evenimentelor semnalate şi de pagubele care au putut fi evitate prin sesizarea 
şi intervenţia la timp, să îi atribuie titluri onorifice, decoraţii şi premii, în 
condiţiile legii, cu ocazia unor festivităţi. 
    6. Beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de voluntar şi va lua 
măsurile ce se impun. 
 
    VI. Alte obligaţii 
    Voluntarul se obligă faţă de(beneficiar)_____________________________________ 
să presteze activitatea fără a obţine o contraprestaţie materială. 
 
    VII. Alte clauze stabilite de părţi 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 
   VIII. Dispoziţii finale 
    1. În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează 
conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul. 
    2. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate 
face prin reprezentare. 
    3. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea 
necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor 
prevăzute de Codul civil. 
    4. Voluntarul nu este împuternicit să efectueze activităţi specifice de control 
la obiectivele economico-sociale din zona sa de competenţă. 
    5. Voluntarul nu este împuternicit să aplice sancţiunile contravenţionale 
prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul situaţiilor de urgenţă. 
    6. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activităţile din 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
    7. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, 
independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea 
obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia 
face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de 
drept. 



    8. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a 
uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a 
intervenit situaţia prevăzută la pct. 7. 
    9. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa 
voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără 
obligaţia prezentării motivelor. 
    10. 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. 
    11. În cazul sesizării unor fapte sau evenimente care în urma verificărilor 
de către autorităţile competente se constată că sunt de rea-credinţă şi 
nefondate, contractul devine nul de drept. 
12. În cazul în care, în legătură cu executarea contractului de voluntariat, 
voluntarii săvârșesc infracțiuni, vor fi pedepsiți potrivit prevederilor Codului 
penal. 

 
            

Beneficiar , 
________________________________ 

 
 

Reprezentat 
de_____________________ 
În calitate de 
______________________ 
_________________________________ 
 

 
 
 

Voluntar, 
_________________________________ 
_________________________________ 
 


