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ANEXA Nr. 1 

 

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

nr. _________, încheiat astăzi _____/_______/____________ 

 

A. Părțile contractului: 

1. Beneficiarul contractului: Asociația live to save lives, cu sediul în Șos. Vergului Nr. 67, Bl. 15D, Sc. A, Et. 9, 

Ap. 54, camera 1, Sector 2, reprezentat prin domnul/doamna ............................., în calitate de .................... 

 

și 

 

2. Voluntar: domnul/doamna ................., fiul/fiica lui ................ și al/a ........................., născut/născută în anul ......, 

luna ........, ziua ...., în comuna/orașul ....................., județul ...................., domiciliat/domiciliată în str . 

...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......................, județul ................., posesor/posesoare al/a 

buletinului/cărții de identitate seria .................. nr. ................, eliberat/eliberată de ....................... ..... la data de 

...................., cod numeric personal ................................., absolvent al/absolventă a ....................., de profesie 

.................., cu o vechime de ............., angajat/angajată la ............................. 

 

B. Obiectul contractului: prestarea de activități în domeniul socio-medical, conform Statutului personalului 

voluntar din cadrul Departamentului serviciul de voluntariat al ALSL 

 

C. Durata contractului: 1 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile Statutului personalului voluntar din cadrul 

ALSL. 

D. Zona de desfășurare a activității: 

a) în zona de competență a serviciului voluntar al ALSL; 

b) pe teritoriul României și nu numai, în baza contractelor sau protocoalelor de colaborare încheiate de către ALSL. 

E. Atribuțiile postului: cele prevăzute în fișa postului, anexă la contractul de voluntariat 

F. Condiții de activitate: activitatea se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, conform condițiilor 

specifice. 

G. Durata activității: activitatea este nenormată. 

H. Drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă: 

a) asigurarea în caz de accident și de boală, ce pot interveni în timpul activităților desfășurate, încheiată de ALSL 

beneficiar al voluntariatului, în condițiile legii; 

b) echipament individual de protecție; 

c) materiale igienico-sanitare; 

d) supliment alimentar; 

e) alte drepturi: ........................................................... 

I. Alte clauze: 

a) perioada de preaviz este de 15 zile; 

b) alte clauze: ............................................................. 

J. Drepturi și obligații generale ale părților 

1. Voluntarul 

1.1. Drepturi: 

a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii; 

b) să beneficieze de măsuri de securitate și sănătate a muncii; 

c) să beneficieze de formare profesională; 

d) să beneficieze de compensații în obiecte și bani pentru activitățile desfășurate în cadrul ALSL pentru timpul 

efectiv de lucru la activitățile ALSL, conform Statutului personalului voluntar din serviciul de voluntariat; 

e) alte drepturi: ........................................................... 

1.2. Obligații: 

a) îndeplinirea atribuțiilor conform fișei postului; 

b) respectarea disciplinei în timpul activităților; 

c) respectarea măsurilor de securitate și sănătate a muncii; 

d) păstrarea secretului de serviciu; 

e) portul în mod corespunzător a uniformei și utilizarea, potrivit prescripțiilor tehnice specifice, a tehnicii de 

intervenție, a echipamentului de protecție, a aparaturii și mijloacelor de comunicare; 

f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de ALSL beneficiar al voluntariatului ori de alte autorități 

publice sau private, după caz; 
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g) alte obligații: .......................................................... 

2. Beneficiarul voluntariatului 

2.1. Drepturi: 

a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii; 

d) alte drepturi: ........................................................... 

2.2. Obligații: 

a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice pentru desfășurarea activităților specifice; 

c) să informeze voluntarul asupra condițiilor și relațiilor de muncă ce privesc desfășurarea activităților specifice; 

d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 

e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 

f) alte obligații: .......................................................... 

K. Dispoziții finale 

1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispozițiile Statutului personalului voluntar 

din serviciul de voluntariat al ALSL. 

2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului voluntariatului 

cu care a încheiat contractul. 

3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen 

de 15 zile de la data la care a intervenit situația de natură a duce la modificările contractuale. 

4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

    

 
Beneficiarul voluntariatului, 

Asociația live to save lives 

  

Voluntar, 

 

  
 

 

 

Pe data de _____/______/____________ prezentul contract încetează în temeiul art. _______ din 

_______________, în urma îndeplinirii procedurii legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul voluntariatului, 

Asociația live to save lives 
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