ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila
Str. Ronda, nr. 24, mansarda, cam.2, mun.Bucuresti, sector 2 CIF 18654032
Înregistrată sub nr. 10134/14.10.2016 la Judecătoria Sector 2

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Între ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, cu sediul în Str. Ronda, nr. 24,
mansarda, cam.2, mun.Bucuresti, sector 2, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016 în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 2, identificatăcu CIF
18654032, reprezentată de Ciulacu Teia Marina, în calitate de Președinte, numită în
continuare Organizaţia gazdă
Si
Voluntarul identificat prin formularul de înscriere care, după completare, va face parte
integrantă din acest contract,

s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activităţii de voluntariat din România.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar a activităţilor de plantare în
localitatea precizată în formularul de înscriere.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată – pe parcursul zilei de
plantare.
Art. 3. DREPTURILE PĂRŢILOR
Se vor aplica drepturile stipulate în legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii
de voluntariat din România.
Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Se vor aplica drepturile stipulate în legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii
de voluntariat din România.
Art. 5. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
5.1
Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea
scrisă a uneia dintre părţi.

5.2
La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile
sunt egale şi libere.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul de voluntariat poate înceta prin acordul părţilor, care consimt să nu
continue raporturile stabilite anterior.

Art. 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1 În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 (denumit în
cele ce urmează GDPR) și Legea 190/2018 privind aplicarea GDPR în România, vă
aducem la cunoștința următoarele:
a) Datele cu caracter personal pe care voluntarul le pune la dispoziția organizației
gazdă, sunt prelucrate de Asociația ViitorPlus, cu sediul în Str. Ronda, nr. 24,
mansarda, cam.2, mun.Bucuresti, sector 2, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 2, identificată cu
CIF 18654032, email viitorplus@viitorplus.ro .
b) Mentionam ca datele dvs. de identificare (nume, prenume, seria si numarul CI)
sunt solicitate strict pentru respectarea legislatiei in vigoare privind încheierea
contractelor de voluntariatul, iar datele de contact (nume, prenume si adresa de
email) sunt solicitate pentru a relaționa cu dvs. în legătură cu derularea acestui
contract, precum și pentru a vă trimite în viitor propuneri privind activități similare
pe care le vom organiza.
c) Prelucrarea datelor de identificare, se face pentru o perioadă egală cu perioada
de prelucrare a contractelor de voluntariat, iar datele de contact vor fi prelucrate
în baza art. 6 al. (1) lit. f) din GDPR, pe toată durata în care Asociația Viitor Plus
are neschimbat Statutul de funcționare si doar în scopul de a vă transmite
informații privind activități similare de care ați putea fi interesat(ă).
d) Suplimentar datelor de mai sus, ocazional mai pot fi colectate date de tip
foto/video pe care le putem folosi pentru promovarea proiectelor noastre prin
intermediul mijloacelor mass-media. De asemenea, este posibil ca astfel de date
să fie colectate și de reprezentanți ai mass-media ce pot fi prezenți la astfel de
activități, sens în care prelucrarea unor astfel de date în scopuri jurnalistice

efectuându-se în conformitate cu derogările de la aplicarea GDPR, prevăzute în
art. 7 din Legea 190 privind aplicarea GDPR în România.
e) Datele puse la dispoziție de voluntar, vor fi prelucrate de Asociația Viitor Plus. În
situația în care aceste date vor fi puse la dispoziția unor terțe părți care pot avea
calitatea de parteneri în proiectele pe care le derulăm, acest lucru se va face
numai dacă partenerii noștri își asumă față de noi, prin documente contractuale,
obligațiile prevăzute prin art. 26 sau art. 28 din GDPR, în funcție de tipul de
parteneriat. Nu prelucrăm date cu caracter personal în afara statelor membre ale
Uniunii Europene.
f) Cu excepția datelor de identitate a căror prelucrare reprezintă o obligație legală,
referitor la orice alte date prelucrate de Asociația Viitor Plus, voluntarul are dreptul
la informare, acces, rectificare, ștergere (dreptul de a fi uitat), restricționare a
prelucrării, portabilitate a datelor, opoziție, de a nu face obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe prelucrarea automată, sau de a-și retrage consimțământul,
atunci când prelucrarea datelor sale se face în baza acestuia. Exercitarea acestor
drepturi se poate face prin solicitare scrisă trimisă utilizând datele de contact ale
Asociației iar atunci când voluntarul consideră că nu s-a răspuns corect unei astfel
de solicitări, are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
7.2 Pe parcursul desfășurării activităților care fac obiectul acestui contract,
voluntarul poate avea acces atât la date cu caracter personal ale colegilor, cât și la
date care vizează persoane fizice care au calitatea de parte contractuală sau de
reprezentanți ai unor terțe părți cu care organizația se află în relații contractuale, ori
care sunt, pot fi sau au fost beneficiari ori participanți la activități ori programe
organizate de Asociație. Referitor la aceste date și informații, voluntarul are
următoarele obligații:
a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare
stabilite în procedurile interne și prevederile contractuale în cadrul cărora sunt
furnizate;
b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale la care are acces;
c) de a nu dezvălui datele personale prelucrate, altor persoane decât celor cărora
le este permis acest lucru prin clauzele contractuale în care persoana vizată are
calitatea de parte sau de reprezentant, prin procedurile interne, prin regulamentul
intern, prin contractul individual și/sau colectiv de muncă și prin fișa voluntarului;

d) de a prelucra datele personale numai pentru îndeplinirea obiectului acestui
contract;
e) de a nu utiliza datele cu caracter personal în scopuri personale, fără acceptul
prealabil al persoanelor vizate;
f)

de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, precum și măsurile de securitate destinate protecției
datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă
necesită transmisii de date în cadrul unei rețele de calculatoare, precum și
împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
g) de a aduce la cunoștința Organizației gazdă prin intermediul șefului ierarhic sau
a oricărui alt reprezentat, imediat ce constată, orice incident care afectează sau
poate afecta date cu caracter personal sau elementele de securitate enumerate
la pct. f.
7.1.1 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7.2 poate atrage răspunderea
disciplinară a voluntarului în conformitate cu prevederile legale, ale
regulamentului intern precum și plata de daune interese, atunci când se poate
determina o legătură de cauzalitate între daune provocate Organizației gazdă și
nerespectarea obligațiilor și procedurilor referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
7.1.2

Voluntarul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor cu caracter
personal la care are sau primește acces în vederea îndeplinirii obiectului acestui
contract, pe toata durata contractului precum și după încetarea acestuia, pe
termen nelimitat.
Art. 8. CLAUZE FINALE
7.1 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind
Codulcivil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 9 CLAUZE NEUZUALE
9.1
Înainte de completarea formularului de înscriere și introducerea datelor
în formular, voluntarul se obliga sa citeasca prevederile prezentului contract.
9.2 Prin bifarea butonului „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenii
și condițiile contractului de voluntariat”, voluntarul este de acord să semneze

prezentul contract și este de acord că această metodă de semnare este la fel de
concludentă pentru intențiile parților de a fi ținute de acest contract că și cum ar fi
semnat de fiecare parte prin orice alt tip de semnătură.

Declarație de remitere și renunțare
Doresc să mă angajez în activităţile ce ţin de natura activităţii de voluntariat
(„Activităţile”) pentru ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila. Consimt în
mod liber, voluntar şi fără a fi constrâns, să semnez această Declaraţie în următoarele
condiţii:
Renunţare. Voluntarul declară că renunţă la orice pretenţie împotriva ViitorPlus –
asociația pentru dezvoltare durabilă în legătură cu orice dispută, controversă sau
pretenţie, materială sau nu, care ar putea rezulta din sau în legătură cu Activităţile efectuate.
Voluntarul înţelege şi recunoaşte că această Declaraţie exonereaza ViitorPlus –
asociația pentru dezvoltare durabilă de orice pretenţie pe care o poate avea faţă
de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă cu privire la orice vătămări corporale,
personale, boală, moarte sau daune aduse proprietăţii care pot sa apară în urma
activităţilor efectuate. Voluntarul înţelege şi este de acord că ViitorPlus – asociația
pentru dezvoltare durabilă nu îşi asumă nici o responsabilitate sau obligaţie de a
asigura asistenţa financiară sau alt tip de asistenţă Voluntarului, incluzând, dar fără a se
limita la, asigurare medicală, de sănătate sau invaliditate, suportarea cheltuielilor de
spitalizare sau recuperare, în caz de rănire sauboală.
Tratamentul medical. Voluntarul, prin prezenta, eliberează ViitorPlus – asociația
pentru dezvoltare durabilă de la orice revendicare de orice fel care apare sau ar putea să
apară în viitor din cauza acordării primului ajutor, tratament sau serviciu medical în legătură
cu activităţile efectuate de Voluntar cu ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă
sau în legătură cu decizia oricărui reprezentant sau agent ViitorPlus – asociația pentru
dezvoltare durabilă de exercitare a puterii de a consimte cu privire la tratamentul medical
sau dentar în măsura în care această putere poate fi acordată şi autorizată.
Asumarea riscului: Voluntarul înţelege că Activităţile pot să includă sarcini cepot fi
periculoase, luând în calcul vârsta, experienţa şi cunoştinţele în domeniu.
Voluntarul, prin aceasta, îşi asumă în mod expres şi irevocabil riscul de rănire sau
vătămare în cadrul activităţilor efectuate şi eliberează ViitorPlus – asociația pentru
dezvoltare durabilă de orice răspundere în caz de vătămare corporală, boală,deces sau
distrugere a proprietăţii cauzate de efectuarea activităţilor.

Asigurare. Voluntarul înţelege, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris
de către Viitor Plus – asociația pentru dezvoltare durabilă, că Viitor Plus – asociația pentru
dezvoltare durabilă nu suportă asigurarea de sănătate, medicală sau de invaliditate
pentru nici un Voluntar. Este recomandabil ca fiecare Voluntar să aibă propria
asigurare medicală sau de sănătate.
Acord cu privire la folosirea imaginii. Prin aceasta, Voluntarul este de acord ca
Viitor Plus – asociația pentru dezvoltare durabilă să folosească materiale foto, video
şi/sau audio realizate de către Viitor Plus – asociația pentru dezvoltare durabilă
pe parcursul activităţilor efectuate de Voluntar în cadrul proiectelor. Prin prezenta,
ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă declară şi garantează că aceste
materiale foto, video şi/sau audio vor fi folosite doar în scopul realizării activităţii
ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă şi nu vor fi comercializate sau
transferate unor terţe părţi fără acordul expres, exprimat în scris al Voluntarului.
De asemenea, Viitor Plus – Asociația pentru dezvoltare durabilă declară şi garantează că va
utiliza materiale foto, video sau audio cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Altele. Voluntarul este de acord, în mod expres, că această Declaraţie va fi guvernată de
şi va fi interpretată în conformitate cu legislaţia româneasca. Voluntarul este deacord
ca
în cazul în care una din clauzele sau prevederile acestei Declaraţii va fi considerată
invalidă de instanţa competentă, nevalabilitatea clauzei sau prevederii respective nu va
afecta celelalte prevederi ale Declaraţiei, acestea continuând a fi aplicabile.
Înainte de completarea formularului de inscriere și introducerea datelor, voluntarul se
obligă să citească prevederile prezentei declaratii.
Prin bifarea butonului „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenii și
condițiile” din formularul de înscriere, voluntarul semnează și prezenta declaratie și
este de acord că această metodă de semnare este la fel de concludentă pentru intenția sa
de a fi ținuta de acesta declaratie că și cum ar fi semnat de fiecare parte prin orice alt tip
de semnătură.

Instructiuni Securitatea si Sanatatea Muncii - Plantari
SCOP:
Prevederile prezentei instrucțiuni au ca scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor
de accidentare specifice activităților de plantare prin stabilirea măsurilor minimale care
să asigure securitatea și sănătatea în activitatea voluntarilor.
MIJLOACE DE MUNCĂ UTILIZATE
În cadrul activităților de plantare, voluntarii pot folosi unelte de mână precum: lopeți,
cazmale, greble, sape, burghie pentru pământ, mijloace manuale de cărat diverse
materiale: roabe, lize, tărgi etc, precum și mijloace mecanizate.
RISCURI ASOCIATE ACTIVITĂȚILOR
•
Executare defectuoasă de operații (nesincronizări, omitere, operații
neprevăzute în sarcina de muncă);
•
Utilizarea necorespunzătoare/neutilizarea mijloacelor de protecție (manusi
etc.);
•
Manipulare defectuoasă (de obiecte, unelte, scule, materiale, etc);
•
Cădere de la același nivel (împiedicare, alunecare, dezechilibrare);
•
Cădere de la înălțime;
•
Suprafețe periculoase: tăietoare, înțepătoare, alunecoase;
•
Solicitare fizică (poziții de lucru forțate, manipulare mase);
•
Inhalare de pulberi (praf etc.);
•
Suprafețe periculoase: tăietoare, înțepătoare, alunecoase;
•
Accidentări cauzate de căderea unor obiecte și unelte;
•
Vreme nefavorabilă. Temperaturi extreme (vara foarte cald, toamna vant,
temperaturi scazute). Expunere îndelungată la radiații solare, frig, vant;
•
Accident rutier cauzat de activitățile în trafic sau în timpul deplasării la locul
unde se plantează pomi.
•
Lovire, accidentare de către utilajele folosite în cadrul activităților de plantarea
pomilor sau aflate la alte lucrări în zonă.

•
Zgomot (cauzat de unele aparate, echipamente, utilaje zgomotoase, efectelor
sonore externe, zgomotului stradal, traficului rutier din vecinătate);
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
3.2 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PENTRU POSTURILE DE
LUCRU:
a. Echipament
•
Utilizarea echipamentelor nu trebuie să prezinte riscuri pentru voluntari;
•
Se vor lua măsuri de îndepărtare a materialelor care pot duce la împiedicări
sau alunecări de pe căile de acces;
•
Se vor folosi roabe, cărucioare, lize pentru deplasarea materialelor grele;
•
Pentru materialele ușoare dar cu volum mare se va avea în vedere
poziționarea în așa fel încât să poată fi văzută calea de acces pentru a se evita
împiedicarea (se recomandă să participe cel puțin 2 persoane);
•
Organizarea activităților trebuie să aibă în vedere alternarea perioadelor de
muncă cu pauze în care să se poată reface capacitatea de efort a voluntarilor;
•
Se vor verifica zonele alocate activităților astfel încât să nu existe gropi,
șanțuri, denivelări, obstacole sau zone alunecoase în perimetrul în care se va lucra.
Dacă acestea există, se vor proteja și semnaliza corespunzător;
•
Toți cei care vor folosi unelte și scule trebuie să cunoască riscurile la care se
expun, să poarte echipamente de protecție specifice (mănuși, ochelari de
protecție,etc.)
•
Se vor instrui voluntarii să nu se deplaseze sau să staționeze în zonele
periculoase care nu pot fi delimitate și asigurate;
•
Se vor instrui voluntarii cu privire la manipularea greutăților. Astfel se vor ridica
numai greutăți corespunzătoare forței fizice a fiecăruia. Dacă o persoană simte că o
greutate este prea mare va solicita ajutor.
•
Se vor purta mănuși de protecție astfel încât să nu apară zgârieturi sau înțepături
cauzate de suprafețele rugoase sau înțepătoare și încălțăminte care să protejeze
picioarele de eventuale lovituri (în cazul în care cad materiale pe picioare) sau
înțepături;
•
Zonele periculoase trebuie să fie acoperite sau semnalizate înaintea începerii
activităților;

•
Trebuie folosite mănuși și măști de protecție, astfel încât să nu se intre în contact
direct cu pielea a diferitelor materiale care trebuie îndepărtate.
b. Mediul de muncă
•
Mediul de muncă va fi asigurat astfel încât voluntarii să nu sufere vreo
vătămare.
c. Organizarea activității
Toate activitățile voluntarilor vor fi organizate astfel încât să se țină cont de pregătirea,
calificarea și abilitățile fizice ale voluntarilor. Voluntarii vor fi permanent supravegheați în
activitățile lor de către persoane competente.
Orice eveniment trebuie adus la cunostiinta responsabilului de eveniment.
d. Atenționări speciale
•
În cazul apariției unor defecțiuni, nu interveniți niciodată asupra
echipamentului de la postul de lucru. Semnalizați respectiva problemă persoanelor
responsabile cu siguranța sau conducătorului grupului.
•
Nu executați lucrări care depășesc competențele dumneavoastră saucapacitățile
fizice.
•
Orice eveniment trebuie adus la cunoștință responsabilului de echipa.
•
Înainte de completarea formularului de inscriere și introducerea datelor în
chestionar, voluntarul se obliga sa citeasca prevederile prezentei declaratii.
•
Prin bifarea butonului „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenii și
condițiile” din formularul de înscriere, voluntarul este de acord să semnează și prezenta
declaratie și este de acord că această metodă de semnare este la fel de concludentă
pentru intenția sa de a fi ținuta de acesta declaratie că și cum ar fi semnat de fiecare parte
prin orice alt tip de semnătură.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Voluntarul cu numele si datele de identificare asa cum apare in formularul de
înscriere
Declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter furnizate cu ocazia
inscrierii ca voluntar la acțiunile de plantare organizate de Adoptă un Copac, program
în cadrul Viitor Plus – Asociația Pentru Dezvoltare Durabilă.
Înțeleg, prin aceasta, că organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea și să
asigure securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale participanților conform
legislației în vigoare. Conform Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016,
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal care le sunt dezvaluite de catre
voluntarii inscrisi, cu buna –credință și cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror
date sunt prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și aplică măsuri
tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
împotriva distrugerii ilegale sau accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, precum și împotriva oricăror altor forme de prelucrare ilegală.
Pe durata inscrierii vor fi colectate următoarele date personale și vor fi utilizate în
scopul desfășurării plantarilor: nume, prenume, adresa de email, nr. telefon.
Prin participarea la evenimente și transmiterea datelor personale amintite, îmi exprim
acordul explicit pentru prelucrarea datelor personale în scopul desfasurarii actiunilor
de plantare, pentru acces la informatiile puse la dispozitie de Organizator și
comunicarea în bune condiții cu acesta. De asemenea, prin inscrierea ca voluntar la
plantare, îmi exprim acordul în mod expres si neechivoc ca datele mele personale
menționate și furnizate de mine în Formularul de înscriere să intre în baza de date a
organizatorului în scopul transmiterii de către acesta a unor comunicări legate de
activitatea Organizatorului. Furnizarea Datelor Personale este benevolă și se face în
scopul participarii la actiunile de plantare cu voluntari.
Înainte de completarea formularului de înscriere și introducerea datelor, voluntarul se
obliga sa citeasca prevederile prezentei declaratii.

Prin bifarea butonului „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu termenii și
condițiile” din formularul de înscriere, voluntarul semnează și prezenta declaratie și
este de acord că această metodă de semnare este la fel de concludentă pentru intenția sa
dea fi ținuta de acesta declaratie că și cum ar fi semnat de fiecare parte prin orice alt tip
de semnătură.

Organizația Gazdă
Viitor Plus - Asociația pentru dezvoltare durabilă

