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PROIECT DE 

Instrucțiuni privind aplicarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

cu modificările și completările ulterioare, în cazul voluntariatului cu și pentru copii 

 

Motivul emiterii actului normativ 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

 

1. Descrierea situației actuale 

a) Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și 
completările ulterioare, conține o singură mențiune referitoare la voluntarii copii (art. 3 lit. e)) și nicio 
prevedere referitoare la beneficiarii copii ai voluntariatului. 

Din definiția juridică a voluntarului dată în Legea nr.78/2014 art.3 la lit. e) „voluntarul este orice persoană 
fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit 
capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat;” rezultă că 
copiii pot fi voluntari atunci când dobândesc „capacitate de muncă potrivit legislației în vigoare”.  

b) Totodată, pe Platforma de politici publice a Comisiei europene (https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/24-laws-and-regulations-youth-volunteering-romania), este redată situația 
fiecărui stat membru UE în parte referitor la voluntariatul tinerilor. În cazul României, analiza include ultima 
lege privind voluntariatul, respectiv Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România. În cadrul analizei privind legea menționată anterior se afirmă: „Nu există nicio lege specială sau 
prevedere referitoare la voluntariatul tinerilor.” (”No stand-alone law on youth volunteering or other 
regulation dedication to youth volunteering is in force in Romania.”). 

a) Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra voluntariatului efectuat de copii/ tineri cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 18 ani, pornind de la art. 3 lit. e) din Legea nr. 78/2014, sunt necesare o serie de corelări cu 
prevederile Codului Muncii, Codului Civil, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte acte normative din domeniul 
drepturilor copilului sau alte domenii corelate.   

a1) În definirea juridică a capacității de muncă trebuie pornit de la prevederile Codului Muncii care este 
sediul de bază a reglementărilor în acest domeniu și care stabilește în art. 13 alin. (1) că: „Persoana fizica 
dobândește capacitate de munca la împlinirea vârstei de 16 ani.” Cu titlu de excepție același act normativ 
stabilește în art. 13 alin. (2) că: „Persoana fizica poate încheia un contract de munca in calitate de salariat si 
la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite 
cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunoștințele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sănătatea, 
dezvoltarea si pregătirea profesionala.” cu precizarea făcută în același art. 13 la alin. (5) „Încadrarea in 
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munca in locuri de munca grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 
ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 

HG nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă stabilește condițiile de angajare și de muncă 
pentru tineri, pornind de la prevederile Codului Muncii și aprobă o listă cu muncile periculoase pentru 
tineri și interzise acestora – în condițiile în care tinerii sunt definiți ca orice persoane „în vârstă de cel puțin 
15 ani și cel mult 18 ani.” 

a2) Muncile periculoase pentru copii nu se regăsesc doar în sectorul formal – delimitat de Codul Muncii și 
de Codul Civil – ci și în sectorul informal, iar HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase 
pentru copii stabilește criteriile de determinare a muncilor periculoase și aprobă lista de munci periculoase 
pentru copii în sectorul informal, care în parte se suprapune peste lista aprobată prin HG nr. 600/2007. 

a3) Este posibil ca unele dintre activitățile de voluntariat ale tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani să 
vizeze domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling. Pe de o parte, tinerii peste 15 ani pot 
încheia contract de muncă pentru derularea acestor activități și, în consecință, în cazul tinerilor voluntari, 
se  mențin prevederile menționate anterior referitoare la Codul Muncii și HG nr. 600/2007. Pe de altă parte, 
potrivit art. 2 din HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, tinerii pot desfășura activitățile respective în 
baza unui contract încheiat între părinți/ copil cu capacitatea restrânsă de exercițiu și organizator cu 
respectarea prevederilor Codului Civil și, în consecință, organizația gazdă va ține cont de aceste prevederi și 
de cele ale HG nr. 75/2015 atunci când organizează voluntariat cu tinerii. 

HG nr. 75/2015 stabilește condițiile care trebuie respectate în desfășurarea activităților domeniile cultural, 
artistic, sportiv, publicitar și de modeling de către copii, părinți/ reprezentantul legal și organizator. Un 
aspect important de reținut este obligativitatea de a fi însoțit la aceste activități și sunt prevăzute condițiile 
pentru a fi însoțitor, cine poate fi însoțitor și atribuțiile acestuia. 

a4) Pe parcursul derulării activităților de voluntariat, tinerilor sub 18 ani trebuie să li se asigure protejarea 
drepturilor copilului. Dintre acestea, în corelare directă cu voluntariatul, o atenție specială este necesar a se 
acorda următoarelor: nediscriminarea, dreptul la viață, dreptul la imagine și viață privată, dreptul la 
sănătate, dreptul la educație, și protecția împotriva violenței. Precizăm că toate aceste aspecte nu sunt 
prevăzute de Legea nr. 78/2014, ci de alte acte normative c care aceasta trebuie să fie corelată, după cum se 
va vedea mai jos. 

� Nediscriminarea este cuprinsă ca principiu în Legea nr. 272/2004 (art. 6 lit. b)) în ceea ce-i privește 

pe copii și pe părinții acestora/ reprezentantul lor legal, însă actul normativ de bază pentru toate 

persoanele este OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2 din OUG nr. 137/2000 precizează următoarele criterii de posibilă discriminare a persoanelor: „orice 
deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
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libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și 
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”. 

Prin comparație cu Legea nr. 272/2004, majoritatea criteriilor de discriminare sunt aceleași, însă fiecare 
stipulează și criterii specifice: 

• Legea nr. 272/2004 precizează opinia politică, statutul la naștere sau statutul dobândit, dificultățile 

de formare și dezvoltare sau de alt gen 

• OUG nr. 137/2000 precizează vârsta, orientarea sexuală, bolile cronice necontagioase și HIV 

Prin comparație cu cele de mai sus, Legea nr. 78/2014 (art. 3 lit. e)) are multe lacune în ceea ce privește 
criteriile de discriminare, fapt pentru care este necesar a fi corelată cu cele două acte normative în acest 
domeniu. 

� Dreptul la viață reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale omului, fiind garantat de 

Constituția României (art. 22 alin. (1)) și este recunoscut copilului prin Legea nr. 18/1990, 

republicată, pentru ratificarea Convenției privind drepturile copilului (art. 6 alin. (1)).  

Acest drept este în strânsă legătură cu siguranța și integritatea fizică și psihică, pe care tânărul voluntar 
trebuie să le aibă pe parcursul derulării activității de voluntariat, rolul organizației gazdă fiind deosebit de 
important în această privință prin măsurile de siguranță și pregătirea pe care le asigură acestora, ținând 
cont de vârsta, capacitatea de exercițiu restrânsă și gradul lor de maturitate.  

Dreptul la viață este menționat și în Legea nr. 272/2004 în situațiile excepționale în care poate interveni 
medicul (art. 46 alin. (5)), fără acordul părinților/ reprezentantului legal, de unde importanța alertei la 112 
atunci când viața copilului/ tânărului se află în pericol în timpul desfășurării activităților de voluntariat. 

� Dreptul la protejarea imaginii publice și la viață intimă, privată şi familială este recunoscut copilului 

de către Legea nr. 272/2004 şi, mai mult decât atât, se sancționează orice acțiune care afectează 

acest drept (art.27). 

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual a instituit o serie de 
interdicții în ceea ce priveşte difuzarea unor imagini, fotografii, interviuri, declarații sau orice fel de 
informații care ar putea duce la identificarea copiilor în scopul asigurării dreptului copilului la protejarea 
imaginii sale publice şi a vieții sale intime, private şi familiale. 

Prevederile din Codul Civil permit, de asemenea, protejarea imaginii de folosirea abuzivă (art. 73 – dreptul 
la propria imagine) și protejarea vieții intime (art. 74 – atingeri aduse vieții private). 

� Dreptul la educație este recunoscut de Legea nr. 272/2004 (art. 46) și pus în aplicare prin Legea nr. 

1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

Respectarea dreptului la educație se referă atât la impactul derulării activității asupra educației formale a 
copilului, cât și la rolul educativ al activității în sine. Legat de acest ultim aspect, voluntariatul reprezintă o 
formă de educație non-formală și acest fapt este recunoscut de Strategia UE pentru tineri. 

Legat de educația formală, organizația gazdă trebuie să ia o serie de măsuri pentru a preveni afectarea 
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frecvenței școlare, a performanței și chiar a abandonului școlar.  

� Dreptul la sănătate este recunoscut de Legea nr. 272/2004 (art. 51) și pus în aplicare prin Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Respectarea dreptului la sănătate se referă la impactul pe care îl are activitatea de voluntariat asupra 
sănătății fizice și psihice a tânărului, cât și la accesul tinerilor cu boli cronice/ dizabilități la activități de 
voluntariat.  

Astfel, tânărul și părinții săi, dar și organizația gazdă trebuie să ia măsuri astfel încât tânărul să fie sănătos 
fizic și psihic înainte și pe parcursul desfășurării activității de voluntariat.  

� Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență este recunoscut de Legea nr. 272/2004 

(art. 89, art. 95-96, art. 98-99, art. 103) și pus în practică de HG nr. 49/2011 și o serie de acte 

normative deja amintite anterior (HG nr. 600/2007, HG nr. 867/2009, HG nr. 75/2015).  

HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă 
multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie şi a 
Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituțională privind copiii exploatați şi aflați în situații 
de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranți 
victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state – stabilește cadrul conceptual și de intervenție în 
toate cazurile de violență asupra copilului (anexa 1), dar și în mod specific pentru cazurile de exploater prin 
muncă (anexa 2).  

Din perspectiva activității de voluntariat, sunt importante mai ales aspectele care țin de măsurile pe care 
organizația gazdă trebuie să le ia pentru a proteja tânărul împotriva oricărei forme de violență pe parcursul 
activității și cunoașterea de către tânăr și a celorlalte persoane cu care acesta interacționează a 
procedurilor care se impun atunci când tânărul sau un alt copil este victimă a violenței.  

b) Situația actuală este privită și în context european și internațional, fiind necesară o acordare la legislația 
și practicile europene cu predilecție prin faptul că România este stat membru UE.  

Documentele și practicile europene și internaționale analizate au fost următoarele:  

• Platforma de politici publice a Comisiei Europene  

• Recomandarea Consiliului UE 319/2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în UE (https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0008:0010:EN:PDF)  

• Strategia UE pentru tineri (https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-

activities_en 

• Programul Erasmus  

• Corpul European pt Solidaritate  

• Portalul Tinerilor Europeni  



 
 
 
 
 
DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului 

Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 

 
 
 

• Studiul privind impactul voluntariatului transnațional prin Serviciul de Voluntariat European 

(https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01a810b3-3712-11e7-a08e-

01aa75ed71a1/language-en) 

• Voluntarii EU Aid (https://programmes.eurodesk.eu/volunteering) 

• Proiecte europene recente: Rețeaua Studenților Erasmus, Bruxelles; YO!Fest 2018, Festivalul de la 

Strasbourg; Teach English in Romania; Comunități de sprijin pentru tineri, România 

• Serviciul Civil Internațional, Belgia, Erasmus (https://www.sciint.org/) 

• Sue Ryder, ONG din Marea Britanie (http://www.sueryder.org/get-involved/volunteering/about-

volunteering/opportunities-for-14-25s) 

• Condițiile pentru tinerii voluntari din Manchester 

(https://www.manchestercommunitycentral.org/sites/manchestercommunitycentral.co.uk/files/Un

der%2016%20Volunteering.pdf) 

• Voluntarii ONU (http://europa.eu/youth/eu/article/45/71_en) 

• Cross-Cultural Solutions, SUA (https://www.crossculturalsolutions.org/) 

• We are bamboo, Tailanda (https://www.wearebamboo.com/volunteer/) 

• Parteneriat public-privat Canada (https://pinnetwork.ca/history-mission/) 

• Portalul Voluntarii din Toronto (https://www.volunteertoronto.ca/page/FAQs#Minimum%20age) 

• Portalul Voluntarii pentru resursele naturale și culturale din America 

(https://www.volunteer.gov/faq.cfm) 

Concluziile analizei sunt următoarele:  

1. Tinerii sunt persoanele cu vârsta cuprinsă în medie între 14/15 și 30 de ani.  

2. Voluntariatul tinerilor este permis sub 18 ani mai ales pe plan național; voluntariatul transnațional 

are drept cerință vârsta peste 18 ani, iar în unele situații (ONU) peste 25 de ani. 

3. În marea majoritate a cazurilor, voluntariatul sub 15/16 ani se efectuează numai cu acordul 

părinților/ reprezentantului legal; în anumite state, acordul este solicitat chiar sub 18 ani. 

4. Copiilor de vârstă mai mică li se permite să desfășoare voluntariat, însă numai împreună cu familia; 

vârsta diferă de la un stat la altul, în general sub 13-14 ani. 

5. Acolo unde sunt prevăzute, sunt impuse condiții de desfășurare a voluntariatului copiilor și tinerilor, 

în termeni de nr de ore/zi și nr de ore/săptămână, în funcție de programul școlar și vacanțele 
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școlare, fără afectarea sănătății, dezvoltării și a educației obligatorii, luarea unor măsuri privind 

siguranța și prevenirea exploatării, precum și anumite interdicții (munci periculoase). 

6. Un accent important se pune pe implicarea în voluntariat a copiilor și tinerilor din mediile 

dezavantajate, cu scopul participării și oferirii unor oportunități de carieră. 

7. În unele state, voluntarii primesc beneficii financiare neimpozitabili în contul activității de 

voluntariat desfășurate, precum și asigurare pe timpul activității.  

Această analiză demonstrează o dată în plus cât de necesară este corelarea menționată la lit. a) cu celelalte 
acte normative, Legea nr. 78/2014 fiind insuficient de clară în privința voluntariatului cu și pentru copii. 

c) O serie de activități pe care copiii cu vârsta sub 15 ani le desfășoară sunt practic similare cu voluntariatul, 
uneori sunt denumite greșit drept activități de voluntariat de către organizațiile care le derulează. Au fost 
identificate următoarele activități similare voluntariatului pe care copiii sub 15 ani le pot derula: 

• activități de participare a copiilor, așa cum sunt ele definite de către legislația privind drepturile 

copilului;  

• activități de tineret; 

• activități extrașcolare; 

• activități neremunerate din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; 

educația de la egal la egal. 
 
2. Schimbări preconizate 

Instrucțiunile propuse nu reprezintă o completarea a Legii nr. 78/2014, ci însumează o serie de prevederi 
care clarifică modul de aplicare a acestei legi în cazul voluntariatului efectuat de tinerii cu vârsta 15-18 ani, 
precum și a voluntariatului efectuat pentru copii. Aceste instrucțiuni sunt formulate în baza prevederilor 
deja existente în celelalte acte normative cu care Legea nr. 78/2014 e nevoie a fi corelată, așa cum a fost 
expus mai sus la punctul nr. 1. 

Instrucțiunile privesc: 

a) vârsta tinerilor voluntari (15-18 ani) 

b) tipurile de activități de voluntariat pe care tinerii le pot desfășura (activități din domeniul muncii, 

din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling și din domeniile social, educațional, 

de sănătate, de tineret ș.a.) 

c) nediscriminarea în selectarea tinerilor voluntari și a copiilor beneficiari  

d) implicarea părinților/ reprezentantului legal în încheierea contractului de voluntariat cu tinerii 

(informare atunci când copilul are peste 16 ani și acord atunci când copilul are între 15 și 16 ani)  
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e) un model adaptat de contract de voluntariat cu tinerii, în care sunt menționate modalitate de 

implicare a părinților, obligațiile acestora și ale organizației gazdă, protecția împotriva oricărei 

forme de violență 

f) protejarea tinerilor voluntari împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi 

dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experiență, din conştientizarea insuficientă a 

riscurilor existente sau potențiale ori din faptul că acești copii sunt încă în dezvoltare (activități 

interzise tinerilor voluntari, aplicarea listelor de munci periculoase în sectoarele formal și informal, 

respectarea condițiilor pentru desfășurarea activităților din domeniile cultural, artistic, sportiv, 

publicitar și de modeling)   

g) condiții de desfășurare a activității de voluntariat de către tineri (durata, repaus)  

h) precondiții și condiții de desfășurare a activității de voluntariat de către tineri (documente care 

certifică sănătatea fizică și psihică, continuitatea educației formale) 

i) obligațiile organizației gazdă pe parcursul desfășurării activității de voluntariat (supervizarea 

tinerilor voluntari, informarea părinților/ reprezentantului legal, informarea direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului) 

j) obligațiile părinților pe parcursul desfășurării activității de voluntariat (colaborarea cu organizație 

gazdă, repararea prejudiciilor produse de tânărul voluntar)  

k) un model adaptat al fișei de protecție a tânărului voluntar (respectarea particularităților de vârstă și 

individuale și a stărilor emoționale) 

l) teme necesare în instruirea inițială a tânărului voluntar (regulamentul intern privind protecția 

împotriva violenței, drepturile copilului, înregistrarea imaginilor și a declarațiilor, tehnici de 

comunicare și de lucru cu copiii) 

m) supervizarea tinerilor voluntari (condiții pe care trebuie să le întrunească persoanele care 

supervizează, interdicții, atribuții) 

n) măsurile luate de organizația gazdă în caz de voluntariat pentru colectivități de copii (acordurile 

părinților/ reprezentanților legali ai copiilor beneficiari, document privind numirea persoanei care 

supraveghează copiii beneficiari) 

activitățile similare voluntariatului pe care le pot desfășura copiii sub 15 ani și instrucțiunile valabile în 
aceste cazuri (activități de participare a copiilor, așa cum sunt ele definite de către legislația privind 
drepturile copilului; activități de tineret; activități extrașcolare; activități neremunerate din domeniile 
cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; educația de la egal la egal) 
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3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Nu este cazul  

1. Impactul macroeconomic 

Nu este cazul 

1
1
 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul 

2.1. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Nu este cazul 

2.2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social 

Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului 

Nu este cazul 
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Instrucțiuni 

nr…………din…………………………. 

privind aplicarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu 

modificările și completările ulterioare în cazul voluntariatului cu și pentru copii 

 

 

Având în vedere: 

- Decizia Primului-Ministru nr. 181 din 23 aprilie 2014 privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcția 
de Președinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și completarea unor acte normative; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă; 

- HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii; 

- HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă 
multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie şi a 
Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituțională privind copiii exploatați şi aflați în situații 
de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranți 
victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state; 

- HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile 
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

- Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual. 

În temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu modificările ulterioare 

PREȘEDINTELE emite următoarele 
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Art. 1. În aplicarea art. 3 lit. e) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România, cu modificările și completările ulterioare, prin voluntarul copil se înțelege copilul sau tânărul cu 
vârsta cuprinsă între 15 ani și 18 ani, care are dreptul de a desfășura activități de voluntariat în activități de 
interes public, care pot fi: 

a) activități din domeniul muncii, în același condiții prevăzute de legislația muncii; 

b) activități din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, în condițiile prevăzute 
concomitent de legislația muncii sau de Codul Civil și de prevederile HG nr. 75/2015 privind reglementarea 
prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de 
modeling; 

c) activități din domeniul social, educațional, de sănătate, de tineret ș.a., cu respectarea concomitentă a 
legislației muncii sau a prevederilor Codului Civil și a legislației din domeniul respectiv. 

  

Art. 2. (1) În desfășurarea activităților prevăzute la art. 1, organizația-gazdă, definită de art. 3 lit. c) din 
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările 
ulterioare, are obligația de a lua toate măsurile de prevenire și combatere a discriminării și oricărei forme 
de violență asupra voluntarului copil și asupra copiilor beneficiari de voluntariat, potrivit legislației din 
domeniul drepturilor copilului. 

(2) La criteriile de nediscriminare prevăzute de art. 3 lit. e) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 
activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, se adaugă criteriile de 
nediscriminare, necesar a fi prevenite și combătute în selectarea voluntarilor copii și în derularea activității 
de voluntariat cu și pentru copii, menționate de OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

(3) Orice suspiciune sau caz de violență asupra copilului produsă asupra voluntarilor copii sau a copiilor 
beneficiari de voluntariat se semnalează obligatoriu direcției generale de asistență socială și protecția 
copilului, de către reprezentanții organizației-gazdă sau de către personalul instituției din care provin copiii 
beneficiari, martori ai situației de violență. 

 

Art. 3. (1) Voluntarii copii cu vârsta peste 16 ani pot desfășura activitățile prevăzute la art. 1 cu informarea 
obligatorie a părinților/ reprezentantului legal de către organizația-gazdă, informare care este anexă a 
contractului de voluntariat. 

(2) Voluntarii copii cu vârsta între 15 și 16 ani pot desfășura activitățile prevăzute la art. 1 numai cu acordul 
părinților/ reprezentantului legal, care semnează contractul de voluntariat. 

(3) Modelul contractului de voluntariat cu voluntarii copii este cuprins în anexa 1 la instrucțiunile prezente 
și face parte integrantă din acestea. 
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Art. 4. (1) Organizația-gazdă are obligația de a proteja voluntarii copii împotriva riscurilor specifice pentru 
securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experiență, din conştientizarea 
insuficientă a riscurilor existente sau potențiale ori din faptul că acești copii sunt încă în dezvoltare. 

(2) Este interzisă folosirea voluntarilor copii pentru activități care: 

a) depăşesc în mod evident capacitățile lor fizice sau psihologice; 

b) implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, 
având efecte nocive pentru făt pe durata gravidității sau având orice alt efect nociv cronic asupra ființei 
umane; 

c) implică o expunere nocivă la radiații; 

d) prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza 
atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor de experiență ori de pregătire; 

e) pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a 
vibrațiilor; 

f) expun la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;  

g) implică efectuarea de activități sub pământ, sub apă, la înălțimi periculoase sau în spații restrânse;  

h) implică efectuarea de activități cu mașini, materiale sau instrumente periculoase, care presupun 
manipularea sau transportul unor greutăți;  

i) implică efectuarea de activități într-un mediu în care copiii sunt expuși la acțiunea unor substanțe, agenți 
sau proceduri periculoase care le-ar prejudicia sănătatea și în alte condiții de aceeași natură. 

(3) Folosirea voluntarilor copii în activitățile menționate la alin (2) constituie munci periculoase pentru copii 
și se sancționează conform legii. 

(4) Lista cu muncile periculoase pentru copii din sectorul formal este cuprinsă în anexa la HG nr. 600/2007 și 
va fi respectată de către organizația-gazdă în desfășurarea activităților de către voluntarii copii. 

(5) Lista muncilor periculoase pentru copii din sectorul informal este prevăzută în anexa la HG nr. 867/2009 
și va fi respectată de către organizația-gazdă în desfășurarea activităților de către voluntarii copii. 

(6) În vederea prevenirii muncilor periculoase în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de 
modeling, organizația-gazdă respectă condițiile prevăzute la art. 4 din HG nr. 75/2015 privind reglementarea 
prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de 
modeling. 

 

Art. 5. (1) În cazul voluntarilor copii, durata timpului de voluntariat este de maximum 6 ore/zi şi 30 de 
ore/săptămână. 

(2) În situația în care voluntarul copil cumulează mai multe activități sau funcții în baza unor contracte de 
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voluntariat, contracte individuale de muncă și contracte încheiate în baza Codului Civil, timpul de muncă 
efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata prevăzută la alin. (1). 

 

Art. 6. (1) Voluntarii copii nu pot desfășura activități pe timpul nopții, respectiv între orele 20,00 şi 6,00. 

(2) Organizația-gazdă se asigură, în măsura posibilului, că voluntarii copii desfășoară activități în afara orelor 
de școală. 

 

Art. 7. (1) Între două zile de voluntariat, voluntarii copii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 
ore consecutive. 

(2) Între două zile de voluntariat, voluntarii copii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani beneficiază de o 
perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive. 

(3) Voluntarii copii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de minim două zile consecutive. 

 

Art. 8. În vederea încheierii contractului de voluntariat cu copii, organizația-gazdă se asigură că cererea 
candidaților este însoțită obligatoriu de următoarele documente: 

a) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt 
pentru a desfăşura activitatea; 

b) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă 
particularitățile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în 
funcție de vârstă şi gradul de înțelegere, şi este de acord cu participarea la activitate; 

c) avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activități sportive de 
performanță; 

d) adeverință din partea unității de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care 
frecventează o formă de învățământ, dacă activitatea este prestată în perioada orelor de școală și în care se 
menționează motivarea absențelor şi, dacă este cazul asigurarea unui program de sprijinire a elevului 
pentru recuperarea cursurilor. 

 

Art. 9. Contractul de voluntariat cu voluntarii copii include la obligațiile organizației-gazdă  următoarele 
prevederi: 

a) asigurarea supervizării voluntarului copil de către un specialist într-unul din următoarele domenii: științe 
sociale, științe ale educației, psihologie, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, științe juridice, 
medicină - voluntar sau angajat al organizației-gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de îndrumare, 
orientare, monitorizare, supraveghere pe timpul desfășurării activității de voluntariat și evaluare inițială, de 
proces și finală a minorului; 

b) informarea părinților/ reprezentantului legal cu privire la natura activității desfășurată de voluntarul 
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copil,  condițiile de desfăşurare sau orice element care implică asumarea responsabilității acestora și a 
părinților/ reprezentantului legal, precum și modalitatea de menținere a comunicării pe parcursul 
desfășurării activității de voluntariat; 

c) informarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului cu competență materială în 
localitatea în care se desfășoară activitate de voluntariat de către voluntarii copii cu privire la modul de 
organizare și monitorizare a activității voluntarilor copii, cât și a modului de evoluție a acestora; 

d) încheierea unui contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce 
decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care participă voluntarul copil și în 
limita sumelor alocate cu această destinație, atunci când este cazul. 

 

Art. 10. Contractul de voluntariat cu voluntarii copii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani include la obligațiile 
părinților/ reprezentantului legal următoarele prevederi: 

a) participarea la toate întrunirile la care este solicitat de către organizația-gazdă; 

b) notificarea persoanei care supervizează voluntarul copil cu privire la indisponibilitatea temporară a 
copilului de a desfășura activitatea de voluntariat în care este implicat; 

c) colaborarea cu reprezentanții desemnați ai organizației-gazdă pentru asigurarea condițiilor optime 
necesare desfășurării activității voluntarului copil; 

d) delegarea în scris sub semnătură privată a unui reprezentant al său care să asiste minorul ori de câte ori 
situația o impune iar el nu poate fi prezent din motive obiective; 

e) repararea, cu respectarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice prejudiciu cauzat de către  minor, în 
timpul activității de voluntariat, organizației-gazdă sau unui terț. 

 

Art. 11. Fișa de protecție a voluntarului copil, anexă a contractului de voluntariat,  prevăzută de art. 11 alin. 
(9) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și 
completările ulterioare, conține suplimentar instrucțiuni cu privire la respectarea particularităților de vârstă 
și individuale și a stărilor emoționale în funcție de recomandările făcute în evaluarea psihologică. 

 

Art. 12. După încheierea contractului de voluntariat cu voluntarii copii, organizația-gazdă asigură 
includerea, în mod obligatoriu, în cadrul instruirii inițiale prevăzut de art. 9 alin. (3) din Legea nr. 78/2014 
privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, a 
următoarelor teme privind: 

a) regulamentul intern privind prevenirea și combaterea discriminării și a violenței asupra copilului pe 
timpul desfășurării activității de voluntariat; 

b) drepturile copilului; 

c) înregistrarea imaginilor și a declarațiilor voluntarilor copii de către organizația-gazdă, personalul din locul 
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de desfășurare a activității de voluntariat și voluntarii copii înșiși și utilizarea înregistrărilor astfel încât 
voluntarii copii să fie protejați potrivit legislației privind drepturile copilului și din domeniul audio-vizual; 

d) tehnici de comunicare și de lucru cu copiii beneficiari, în funcție de particularitățile acestora și cu scopul 
prevenirii discriminării și a oricărei forme de violență asupra acestora. 

 

Art. 13. (1) Persoana care supervizează voluntarii copii îndeplineşte cumulativ următoarele condiții: 

a) are domiciliul sau reşedința în România, situație confirmată prin actul de identitate; 

b) a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exercițiu, situație confirmată prin actul de 
identitate; 

c) a absolvit minimum liceul, situație confirmată prin actele de studii; 

d) are o stare de sănătate bună, confirmată de medicul de familie prin certificat medical; 

e) prezintă garanții morale, situație confirmată prin cazier judiciar; 

f) are experiență cu privire la supravegherea şi îngrijirea copiilor, situație confirmată prin curriculum vitae şi 
recomandări din partea organizatorilor; 

g) nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), situație confirmată prin 
declarație pe propria răspundere. 

(3) Nu poate fi superviza voluntarii copii, persoana care se află în una din următoarele situații: 

a) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; 

b) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost 
interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară; 

c) este dependentă de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope; 

d) are istoric de abuz asupra copilului sau orice altă formă de violență exercitată asupra copilului, precum şi 
istoric de încălcare a drepturilor copilului înregistrat la direcția generală de asistență socială şi protecția 
copilului. 

 

Art. 14. (1) Persoana care supervizează voluntarii copii are minim următoarele atribuții: 

a) evaluează inițial, de proces și final voluntarul copil; 

b) îndrumă, însoțeşte și supraveghează voluntarul copilul/ grupul de voluntari copii pe toată durata 
activității de voluntariat; 

c) se asigură de satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor: dietă, medicație şi alte asemenea; 

d) în situația în care, pe parcursul desfăşurării activității, sesizează că sănătatea voluntarului copil este 
afectată, are obligația de a-i anunța imediat pe părinții/ reprezentantul legal al acestuia şi organizația-gazdă 
și de a contacta serviciile de sănătate corespunzătoare; 
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f) în situația în care, pe parcursul desfăşurării activității, sesizează existența unei situații de pericol iminent 
pentru voluntarul copil sau că acesta este supus discriminării sau unei forme de violență, are obligația de a 
anunța imediat părinții/ reprezentantul legal al copilului, organizația-gazdă şi direcția generală de asistență 
socială şi protecția copilului din județul/sectorul în care se desfășoară activitatea de voluntariat. 

(2) Numărul maxim de voluntari copii pe care îi poate superviza o persoană numită de organizația-gazdă 
este de 10. 

 

Art. 15. În cazul desfășurării unor activități de voluntariat pentru copii în calitate de beneficiari, organizația-
gazdă se obligă să obțină următoarele documente anterior începerii activității: 

a) acordurile scrise ale părinților/ reprezentantului legal al acestora pentru desfășurarea activității de 
voluntariat; 

b)  numirea, de către conducerea instituției în care se află copiii beneficiari sau în grija căreia se află aceștia, 
de exemplu copii din serviciile rezidențiale sau la asistenți maternali ori familii de plasament, din centrele 
de zi, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, taberele școlare sau de tineret, alte instituții sau contexte 
care presupun o colectivitate de copii, a personalului pentru supravegherea copiilor beneficiari pe durata 
desfășurării activității de voluntariat.  

 

Art. 16. Instrucțiunile prezente se aplică și pentru copiii cu vârsta sub 15 ani și care desfășoară activități 
similare voluntariatului și anume: 

a) activități de participare a copiilor, așa cum sunt ele definite de către legislația privind drepturile copilului; 

b) activități de tineret; 

c) activități extrașcolare; 

d) activități neremunerate din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; 

e) educația de la egal la egal. 

 

Art. 17. În vederea prevenirii și combaterii discriminării și a oricărei forme de violență asupra copilului, 
pentru copiii sub 15 ani care desfășoară activități similare voluntariatului se respectă următoarele articole 
din instrucțiunile prezente adecvate situațiilor concrete: art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4, art. 6, art. 9 lit. a) și lit. 
b), art. 12 - art. 15.  

 

Art. 18.  Unitatea Specializată în Munca Copilului înființată prin decizia nr. 321/23.07.2015 va comunica 
instrucțiunile prezente tuturor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și 
reprezentanților acestora în echipele intersectoriale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra 
copilului. 
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Art. 19. Instrucțiunile prezente se publică pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție 
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ANEXA 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT  

pentru copiii/ tinerii cu vârsta de 15-18 ani 

 

Nr. ......... din data de ........................ 

 

Între  

 

ORGANIZAŢIA ..........................................................................., cu sediul în 

........................................................................................., identificată cu CUI ..........., reprezentată de 

.............................................................. în calitate de .............................................., numită în continuare 

Organizația gazdă  

 

 şi  

 

.................................................................................., legitimat(ă) cu BI/ CI seria ........ nr ...................., 

eliberat de ....................................., la data de........................, cu C.N.P. 

................................................domiciliat(ă) în....................................., str. .....................................nr........,  

numit în continuare Voluntar 

 

Cu informarea/ acordul ....................................................... legitimat(ă) cu BI/CI seria........nr. .................., 

eliberat(ă) de .................................... la data de............, domiciliat(ă) în .................................................... 

str.........................................................., nr. ..........., numit în continuare Reprezentant legal al minorului 

 

s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat din România. 

 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
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1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar a activităților menționate în fișa 

voluntarului, atașată prezentului contract care va fi însușită de către voluntar cu informarea/ acordul 

reprezentantului legal. 

1.2 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul va fi implicat în următoarele categorii de 

activități: 

a)…………………………………….. 

b)……………………………………... 

c)……………………………………… 

1.3 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari 

al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de 

voluntariat din România și va fi în supravegherea permanentă a personalului numit de către 

Organizația gazdă. 

 

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată ...................................... 

                                                                                 

Art. 3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

Organizația gazdă este de acord să ramburseze reprezentantului legal al voluntarului cheltuielile efectuate 

pentru realizarea activității şi cu care organizația gazdă este de acord în prealabil. Pentru a i se deconta 

cheltuielile, voluntarul trebuie să prezinte o listă amănunțită a cheltuielilor însoțită de chitanțele 

corespunzătoare, solicitarea fiind însușită de către reprezentantul legal al voluntarului. 

 

Art. 4. DREPTURILE PĂRŢILOR 

 

A. Organizația gazdă dispune de următoarele drepturi: 

4.1 dreptul de a stabili organizarea şi funcționarea activității de voluntariat;  

4.2 dreptul de a iniția conținutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea, pregătirea 

voluntarului și particularitățile individuale și de vârstă ale acestuia, precum și la tipul de activități de 

voluntariat desfăşurate de către organizația gazdă;  

4.2 dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin 
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coordonatorul de voluntari;  

4.3 dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, 

fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecție a voluntarului; 

4.4. dreptul de a solicita voluntarului documente sau certificate de sănătate, necesare desfășurării 

activităților de voluntariat; 

4.5 dreptul de a solicita prezența reprezentantului legal al minorului ori de câte ori consideră că este 

necesar pentru asigurarea desfășurări activității de voluntariat în condiții optime.  

 

B. Tănărul voluntarul dispune de următoarele drepturi:  

4.6 dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea, particularitățile de 

vârstă și disponibilitatea fizică și psiho-emoțională acestuia;  

4.7 dreptul de a solicita organizației gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de 

activitate;  

4.8 dreptul de a stabili, împreună cu organizația gazdă, interesele de dezvoltare ale voluntarului, urmărite în 

cadrul activității de voluntariat; 

4.9 dreptul de a fi informat cu privire la cerințele profesionale, particularitățile de vârstă, disponibilitatea 

fizică și psiho-emoțională și abilitățile sociale necesare desfășurării activității de voluntariat, care sunt 

integrate în fișa voluntarului; 

4.10 dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;  

4.11 dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat; 

4.12 dreptul de a fi respectat ca persoană și tratat în calitate de coleg cu drepturi egale atât de conducerea 

organizației gazdă, de angajați, cât și de personalul de supervizare a tinerilor voluntari;  

4.13 dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea activităților în considerarea cărora a încheiat 

contractul; 

4.14 dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele 

necesare derulării activității; 

4.15 dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de voluntariat și a 

personalului de supervizare a tinerilor voluntari; 

4.16 dreptul de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activității, conform articolului 3; 
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C. Reprezentantul legal al tânărului voluntar dispune de următoarele drepturi: 

4.17 dreptul de a fi informat periodic asupra modului în care sunt realizate obiectivele contractului, starea 

psiho-emoțională a tânărului voluntar în derularea contractului și oricărei modificări a planului de activitate 

asumat prin fișa voluntarului; 

4.18 dreptul de a se pronunța în orice moment cu privire la modul de continuare a contractului; 

4.19 dreptul de a se pronunța în orice moment cu privire la aspectele financiare în derularea contractului; 

4.20 dreptul de a beneficia de consiliere din partea personalului de supervizare a tânărului voluntar numit 

de organizația gazdă; 

4.21 dreptul de a participa la evaluările organizate de către organizația gazdă, dacă în cadrul evaluărilor 

sunt cuprinse și aspecte legate de activitatea tânărului voluntar; 

4.22 dreptul de a însoți tânărul voluntar la orice discuții cu organizația gazdă, pe teme de derulare a 

contractului; 

4.23 dreptul de a fi informat cu privire la cerințele profesionale și abilitățile sociale necesare desfășurării 

activității de voluntariat, care sunt integrate în fișa voluntarului;  

4.24 dreptul de a susține, împreună cu tânărul voluntar pe care îl reprezintă, în fața organizației gazdă, a 

intereselor de dezvoltare ale voluntarului, urmărite în cadrul activității de voluntariat. 

   

Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

A. Organizația gazdă se obligă: 

5.1 să asigure desfăşurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea 

condițiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcție de natura şi de caracteristicile 

activității respective;  

5.2 să asigure proiectarea și monitorizarea activității tânărului voluntar sub autoritatea și supervizarea unui 

personal cu pregătirea necesară și experiență în activitatea cu tinerii în vârstă de 15-18 ani;  

5.3 să stabilească cerințele profesionale, particularitățile de vârstă și psiho-emoționale  și abilitățile sociale, 

necesare desfășurării activității de voluntariat; 

5.4 să asigure evaluările necesare încheierii contractului cu tânărul voluntar sau să deconteze cheltuielile 

efectuate de reprezentantul legal în acest sens;  

5.5 să răspundă de prejudiciile create de către tânărul voluntar în conformitate cu prevederile Codului civil 
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art.1372 și art.1373; întinderea și formele reparației sunt cele prevăzute în contract și în Codul civil art.1385 

și art.1386; 

5.6 să acorde despăgubiri pentru eventualele vătămări suferite de către tânărul voluntar în activitățile 

cuprinse în fișa de voluntariat cu respectarea Codului civil art. 1389. 

 

B. Tânărul voluntarul se obligă: 

5.7 să presteze o activitate de interes public, fără remunerație;  

5.8 să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității 

vieții şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, 

incluziunea socială şi totodată lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;  

5.9 să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi să respecte instrucțiunile stipulate 

în fişa de protecție a voluntarului;  

5.10 să participe la evaluările necesare desfășurării activității de voluntariat sau să prezinte documente de 

evaluare corespunzătoare, la cererea organizației gazdă; 

5.11 să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe 

perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;  

5.12 să anunțe în timp util indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este 

implicat; 

5.13 să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea coordonatorului de voluntariat;  

5.14 să participe la cursurile de instruire oferite de către organizația gazdă; 

5.15 să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităților de voluntariat; 

5.16 să respecte regulile şi normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris de la 

organizația gazdă înainte de începerea activității; 

5.17 să nu comunice  sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației gazdă 

și/sau a activității acesteia.  

 

C. Reprezentantul legal se obligă 

5.18 să participe la toate întrunirile la care este solicitat de către reprezentantul organizației gazdă; 

5.19 să repare prejudiciul cauzat, în timpul activității de voluntariat, organizației gazdă sau unui terț, de 

către tânărul voluntar. Răspunderea este în conformitate cu prevederile Codului civil art.1372 și 1374, fiind 
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obligat să realizeze toate reparațiile, să achite toate sumele datorate pentru acoperirea daunelor de orice 

fel, produse din vina exclusivă a minorului dacă acestea au fost săvârșite cu intenție sau rea credință cu 

respectarea prevederilor Codului civil art.1385 și art.1386; 

5.20 să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației gazdă 

și/sau a activității acesteia; 

5.21 să anunțe în timp util coordonatorul activității de voluntariat cu privire la indisponibilitatea temporară 

a tânărului voluntar de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat; 

5.22 să asigure tânărului voluntar condițiile necesare participării la activitate conform programului de lucru; 

5.23 să colaboreze cu reprezentanții desemnați ai organizației gazdă pentru asigurarea condițiilor optime 

necesare desfășurării activității tânărului voluntar; 

5.24 să delege în scris sub semnătură privată un reprezentant al său care să însoțească sau să asiste tânărul 

voluntar ori de câte ori situația o impune iar el nu poate fi prezent din motive obiective; 

5.25 să răspundă de tot ceea ce reprezentantul desemnat de el a semnat alături de minor. 

 

 

Art. 6. NEGOCIEREA/ MODIFICAREA CONTRACTULUI 

6.1 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o 

situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin tânărului voluntar, contractul va fi 

renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept. 

6.2 Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, 

formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă mai sus, în condițiile stabilite 

prin prezentul contract de voluntariat. 

6.3 La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale şi libere. 

6.4 Toate negocierile, renegocierile și toate solicitările tânărului voluntar se fac cu informarea/ acordul 

reprezentantul legal al acestuia. 

 

Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1 Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat poate să aibă loc din inițiativa tânărului voluntar 

sau a organizației gazdă, cu un preaviz de 15 zile.  

7.2. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat se face cu informarea reprezentantului legal al 
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tânărului voluntar.  

7.3 Organizația gazdă poate să denunțe unilateral acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a 

încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, 

inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru infracțiune.  

7.4 Contractul de voluntariat poate înceta şi prin acordul părților, care consimt să nu continue raporturile 

stabilite  anterior. 

 

Art. 8. CLAUZE FINALE 

8.1 Prezentul contract este însoțit de anexe (fișa de voluntariat și fișa de protecție), care fac parte 

integrantă a acestui contract. 

8.2 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este 

supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.   

8.3 Toate prevederile prezentului Contract sunt rezultatul negocierii dintre Organizația gazdă și tânărul 

voluntar, cu informarea/ acordul reprezentantului legal, și reprezintă acordul total al părților cu privire la 

toate aspectele prezentului Contract, iar tânărul voluntar declară în mod expres că a citit, a înțeles și a 

acceptat prevederile lui, primind un exemplar al acestuia.  

8.4 Prezentului Contract îi sunt aplicabile dispozițiile legii române, atât cu privire la aspectele contractuale, 

cât și cu privire la cele necontractuale reieșind din prezentul Contract.  

 

 

Încheiat astăzi,  ....................................................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și 

intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.  

 

Organizația Gazdă        Voluntar 

 ...........................................   .............................................        

 

Reprezentant legal.............................................  

 

Semnătură pentru informare/ acord........................ 

 


