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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI „VOLUNTARIAT ÎN
ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ” (VADA) ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII
DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I
AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Scopul regulamentului este structurarea unui demers coerent în vederea
recunoașterii perioadei de experienţă profesională precum şi a competențelor obținute prin
activități de voluntariat și emiterea Certificatului de voluntariat pentru studenţi/absolvenţi/
alte persoane interesate de activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Universității de
Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timișoara (USAMVBT).
Documente de referinţă: Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările şi
modificările ulterioare, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în
Romania, cu completările şi modificările,Carta USAMVBT
Art. 2. Recunoașterea activităţii de voluntariat ca perioadă de experienţă
profesională, identificarea competenţelor obţinute în acest mod devin deosebit de
importante pentru inserţia pe piaţa muncii. Legea voluntariatului nr. 78/2014 subliniază în
acest sens că „La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai
mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cele private
pot să acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezintă unul sau mai multe certificate
nominale de voluntariat prin care se recunoaşte prestarea activităţii de voluntariat, precum
şi experienţa dobândite, în condiţiile în care acestea constituie criterii de selecţie”.
Art. 3. (1) Tipuri de activități. USAMVBT organizează programul de voluntariat
„Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică”, denumit în continuare, sub acronimul
“VADA”.
(2) În baza acestui program se creează cadrul de participare a voluntarilor la:
• activităţi de cercetare științifică;
• activități de susţinere a unor prelegeri, prezentări, informări etc. în cadrul
unor evenimente organizate sub egida USAMVBT;
• activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice;
• activităţi de perfecţionare profesională;
• activităţi administrative etc.
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CAPITOLUL II. SPECIFICUL ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT
Art. 4. Voluntariatul reprezintă, conform Legii nr. 78/2014, „participarea
voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor
persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de
drept privat, fara remuneraţie, individual sau în grup”.
Art. 5. Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în
limba română, între voluntar şi organizaţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a
părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor Legii voluntariatului nr. 78/2014.
Art. 6. Conform legii, organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat se
bazează pe respectarea următoarelor principii:
a. participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
b. implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c. desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din
partea beneficiarului activităţii;
d. participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de
şanse, fără niciun fel de discriminare.
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA, MONITORIZAREA,
EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT
Art. 7. (1) Programul de voluntariat se desfăşoară pe tot parcursul anului universitar
în funcţie de necesităţile USAMVBT.
(2) Perioada minimă pentru care se desfăşoară orice activitate de voluntariat este o
lună de zile, cu un minim de 60 de ore pe lună.
Art. 8. (1) Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți este structura
administrativă care administrează programul de voluntariat „Voluntariat în activitatea de
dezvoltare academică”, promovând acest program printr-o secţiune dedicată, în cadrul
site-ului www.usab-tm.ro.
(2) La nivelul fiecărei entităţi organizatorice, activităţile voluntarilor vor fi coordonate
şi administrate de un Coordonator de voluntari, persoană care are contract de muncă în
cadrul USAMVBT. Coordonatorul de voluntari va colabora cu Prorectoratul Relații
internaționale și activitate studenți pe toată perioada desfăşurării programului de
voluntariat din acea structură. Coordonatorul entităţii organizatorice al USAMVBT
(facultate, serviciu, centre de cercetare etc) va transmite Prorectoratul Relații
internaționale și activitate studenți decizia de numire şi datele de contact ale persoanei
desemnate Coordonator de voluntari.
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(3) Coordonatorii entităților organizatorice ale USAMVBT vor solicita Prorectoratului
Relații internaționale și activitate studenți derularea activităţilor de voluntariat, cu cel puţin
30 de zile înainte de începerea acestora, solicitare ce urmează a fi aprobată de Consiliu
de Administraţie, conform Anexei 1.
Art. 9. În urma solicitărilor se centralizează locurile unde sunt necesare activităţide
voluntariat, perioada de timp estimată și numărul voluntarilor solicitați. Acest necesar
poate fi actualizat oricând, în funcţie de necesităţile apărute. În urma aprobării activităţilor
de voluntariat, în vederea afişării pe site-ul www.usab-tm.ro a locurile vacante existente
pentru programul VADA şi a criteriilor de selecție ale candidaților, coordonatorul de
voluntari transmite către Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți în format
electronic datele necesare, conform Anexei 1.1.
Art. 10. În funcţie de oferta existentă, voluntarii vor putea aplica pentru o anumită
poziţie în termen de 7 zile de la momentul în care aceasta se declară vacantă prin
publicarea pe site.
Art. 11. Voluntarii interesaţi vor depune la nivelul fiecărei entităti organizatorice
CV-ul in format Europass și o cerere de înscriere tip (Anexa 2) care se descarcă de pe
site-ul universității, în care vora menţiona activitatea pentru care optează, perioada de
lucru şi o motivaţie în care vor argumenta motivul înscrierii în programul VADA şi care sunt
abilităţile lor pentru postul solicitat. În vederea formării unui punct de vedere asupra
solicitanților se va organiza un interviu, unde aplicanții vor trebui să cunoască toate
documentele în baza cărora se derulează programul.
Art. 12. (1) Pentru selecţia voluntarilor se constituie o comisie formată din
reprezentanţii entității organizatoare care analizează cererile depuse. În urma interviului și
a exprimării punctului de vedere a coordonatorului entității organizatoare solicitante se va
face repartizarea acestora în locurile vacante.
(2) În urma selecţiei, comisia întocmeşte un proces verbal, conform Anexei 1.2, pe
care îl înaintează către Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți, în vederea
încheierii şi înregistrării contractului de voluntariat (Anexa 3), precum şi completării
Registrului de evidenţă al voluntarilor (Anexa 7).
Art. 13. (1) Contractul de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între
o persoană fizică, denumită voluntar, şi USAMVBT, prin intermediul structurii entității
organizatoare a activităţii în temeiul căreia voluntarul se obligă să presteze o activitate de
interes public fără a obţine o contraprestaţie materială.
(2) Contractul de voluntariat se încheie în trei exemplare, din care unul revine
voluntarului, unul structurii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea şi unul pentru
Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți.
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(3) Activitatea de voluntariat se poate demara numai după completarea şi
semnarea Anexelor ce constituie parte integrantă a contractului de voluntariat (Anexa 3.1,
3.2, 3.3 şi 3.4).
Art. 14. (1) Pe baza contractului de voluntariat şi în acord cu acesta, fiecare
structură organizează, desfăşoară, monitorizează şi evaluează activităţile de voluntariat
desfăşurate de voluntari în cadrul său.
(2) Voluntarul îşi va desfăşura activitatea conform fişei de voluntariat întocmită
potrivit prevederilor legale, anexă la contractul de voluntariat (Anexa 3.1). În cazul în care
activitatea desfăşurată o cere, voluntarul va semna şi alte anexe la contractul de
voluntariat conform specificului fiecărei structuri, anexe care vor fi transmise de îndată şi
Prorectoratului Relații internaționale și activitate studenți.
Art. 15. Conform legii, în executarea contractului de voluntariat voluntarul se
subordonează coordonatorului de voluntari, respectiv conducerii persoanei juridice, cu
care a încheiat contractul.
Art. 16 Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face
prin reprezentare.
Art. 17. Cuantificarea activităţii desfăşurate de un voluntar se măsoară în ore de
voluntariat, numite în continuare „Ore VADA”.
Art. 18. Organizarea programului de voluntariat VADA se face pe intervale orare,
palierele orare se vor fixa la sfârşitul săptămânii pentru săptămâna ce urmează, de către
coordonatorul de voluntari care va comunica voluntarilor programul, în funcţie de
necesităţi.
Art. 19. La sfârşitul activităţii de voluntariat, fiecare structură în cadrul căreia
aceasta s-a desfăşurat trebuie să procedeze la evaluarea competenţelor obţinute prin
voluntariat în vederea recunoaşterii activităţii de voluntariat şi completării documentelor
doveditoare în acest sens.
Art. 20. (1) Metoda de evaluare principală pentru stabilirea competenţelor
dezvoltate şi emiterea certificatului o va constitui portofoliul voluntarului, constituit din toate
documentele necesare derulării programului VADA, în conformitate cu prezentul
regulament.
(2) În funcţie de activităţile de voluntariat efectuate, structura portofoliului poate să
conţină şi alte documente justificative stabilite de coordonatorul de voluntari.
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Art. 21. (1) În urma procesului de evaluare a competenţelor dobândite, la cererea
voluntarului, se eliberează de către Prorectoratul Relaţii internaționale și activitate studenți
un Certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate, care certifică
rezultatele dezvoltării personale şi profesionale obţinute prin voluntariatul organizat
conform prezentului regulament.
(2) Certificatul de voluntariat se obţine după încheierea unui stagiu care însumează
minim 60 de ore de voluntariat, considerând acest interval de timp adecvat pentru
exersarea şi/sau dezvoltarea unor competenţe cheie. USAMVBT este obligată să
păstreze, la nivelul Prorectoratului Relații internaționale și activitate studenți, un registru
de evidenţă a certificatelor de voluntariat eliberate (Anexa 10).
CAPITOLUL IV - OBLIGAŢIILE VOLUNTARILOR
Art. 22. (1) Activităţile în cadrul programului de voluntariat VADA nu vor influenţa în
nici un fel obligaţiile didactice ale studenţilor, în cazul în care voluntarii au şi calitatea de
studenţi. Aceştia vor trebui să respecte integral prevederile regulamentelor specifice ale
USAMVBT.
(2) Voluntarul trebuie să îşi stabilească programul de voluntariat împreună cu
coordonatorul de voluntari, astfel încât să poată să îşi îndeplinească obligaţiile asociate
frecventării cursurilor sau orice alte obligaţii ce-i revin din terţe activităţi în care este
implicat.
Art. 23. Pe perioada desfăşurării activităţii, în cadrul voluntariatului respectiv,
voluntarul se va supune regulilor de activitate specifice voluntariatului respectiv şi va fi
responsabil în mod direct de activităţile pe care le desfăşoară. Responsabilitatea va
acoperi şi eventualele daune patrimoniale pe care le poate crea prin îndeplinirea
defectuoasă sau neîndeplinirea sarcinilor de voluntariat.
CAPITOLUL V. OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR UNIVERSITARE IMPLICATE
Art. 24. Coordonatorii entităților organizatorice ale USAMVBT implicate în
activitatea de voluntariat, prin coordonatorul de voluntari sunt responsabili de instruirea
voluntarilor care urmează să desfăşoare activitatea de voluntariat, de asimilare a lor în
activitatea cotidiană şi de stabilire a programului acestora. Coordonatorii entităților
organizatorice ale USAMVBT, prin coordonatorul de voluntari, răspund de instruirea în
ceea ce priveşte: Securitatea în muncă; Medicina muncii; PSI şi Situaţii de Urgenţă, în
colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Universităţii.
Art. 25. (1) În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni Coordonatorul de voluntari
va înainta Coordonatorilor entităților organizatorice din cadrul structurii în care a
desfăşurat activitatea de voluntariat situaţia centralizată a voluntarilor participanţi în luna
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precedentă la programul VADA (cf. Anexei 4). Coordonatorul de voluntari poartă
răspunderea corectitudinii datelor raportate lunar. Raportarea de date false (ore raportate,
dar neefectuate) va fi sancționată conform prevederilor Regulamentului intern al instituţiei.
(2) La finalul contractului de voluntariat, Coordonatorul de voluntari va întocmi un
raport privind activităţile desfăşurate de voluntar precum şi aptitudinile dobândite pe
perioada contractuală. Raportul va fi întocmit în două exemplare, din care unul va rămâne
la dosarul voluntarului, dosar arhivat la nivelul entităţi organizatorice, iar cel de al doilea
exemplar va fi trimis către Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți şi va
conţine în mod obligatoriu:
a) activităţile de voluntariat desfăşurate;
b) atribuţiile asumate;
c) aptitudinile dobândite;
(3) Pe baza raportului prevăzut la alin. 2, Prorectoratul Relații internaționale și
activitate studenți, la cererea voluntarului, eliberează certificatul de voluntariat, însoţit de
raportul de activitate conform Anexei 9.
CAPITOLUL VI. ALTE PREVEDERI
Art. 26. Universitatea poate să acorde distincţii pentru rezultate deosebite, obţinute
în activitatea de voluntariat.
`CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
ART. 27. Prezentul regulament va fi completat cu alte prevederi specifice legislaţiei
în vigoare şi hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi Senatului USAMVBT care apar
după aprobarea acestui regulament.
ART. 30. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVBT din
data de 25.07.2018.

Prorector Relații internaționale și activitate studenți,
Prof.univ.dr. Stanciu Sorin
Rector,
Prof.univ.dr. ing. Popescu Alin Cosmin
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Aprobat
Consiliu de Administrație
Anexa 1

SOLICITARE ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI VADA
Nr.__________/_______________
Entitate organizatorică a USAMVBT:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
Activitate solicitată:
 activităţi de cercetare științifică
 activități de susţinere a unor prelegeri, prezentări, informări etc. în cadrul unor evenimente
organizate sub egida USAMVBT
 activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice
 activităţi de perfecţionare profesională
 activităţi administrative etc
Coordonator de voluntari:__________________________________________________________
Date de contact:
Număr de telefon: ________________________________________________________________
E-mail ___________________________
Număr de locuri activitate de voluntariat: _____
Criteriile de selecţie ________________________________________
_________________________________________
Descrierea activităţii: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Atribuţiile voluntarilor: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data: ____________________
Nume /Prenume/Semnătură Coordonator de voluntari
____________________________________
Nume /Prenume/Semnătura Coordonator entitate organizatorică
____________________________
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ANEXA 1.1.

ANUNT RECRUTARE VOLUNTARI
în conformitate cu Solicitare activități voluntariat nr........./data.............

Entitatea organizatorică a USAMVBT: ____________________________________
recrutează
voluntari
în
vederea
desfășărării
activităților_______________________________
Criterii de selectie:
___________________________________________________________________

Descrierea activității:
__________________________________________________________________

Atribuțiile voluntarilor:
___________________________________________________________________

Cum poti aplica:
Dacă eşti interesat să fii voluntarul nostru, asteptam CV-ul tău (model Europass) și Anexa 2
completată
(http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf)
la
________________________, până la data de _________________________.
Interviul va fi organizat in data de .......ora.............la................
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel: ________________________ (Lu-Vi, între
orele_____________).

Organism
emitent
Serviciul de
Management al
Calităţii

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara

COD
USAMVBT - PG 001-FR089-03

Regulament de desfăşurare a programului „Voluntariat în activitatea de
dezvoltare academică” (VADA)

Ediţia 1/Revizia 0

ANEXA 1.2.
Nr.............../data.................(se inregistrează la nivelul entității organizatorice)

PROCES VERBAL COMISIE DE SELECTIE VOLUNTARI
în conformitate cu Solicitare activități voluntariat nr........./data.............
Comisia de selectie a voluntarilor a evaluat azi, ...................., documentele depuse de
următorii candidati:
1. ________________________________
2._________________________________
3._________________________________
...........
Rezultatul interviului /observaţii/concluziile comisiei de selectie se motivează în
continuare
........................................................................................................................................
Au fost admisi pentru efectuare de activitati de voluntariat:
1. Dl/Dna

...........................................................................................,

domiciliat(ă)

în

..............................................................................., str. ...............................................................
nr. .............., bloc………………, sc……….. et………………, judeţul………………, legitimat cu
BI/ CI seria .......... nr. ...................., C.N.P........................................................., eliberat de
........................................, la data de.................................,

2. Dl/Dna

...........................................................................................,

domiciliat(ă)

în

..............................................................................., str. ...............................................................
nr. .............., bloc………………, sc……….. et………………, judeţul………………, legitimat cu
BI/ CI seria .......... nr. ...................., C.N.P........................................................., eliberat de
........................................, la data de.................................,

3. ...

Au fost respinși următorii candidati:
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Prezentul proces verbal este intocmit la data de...........in 2 exemplare unul este transmis
Prorectoratului Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți iar cel de -al doilea este
arhivat de Coordonatorul de Voluntari la Dosarul Voluntarului .

COMISIA DE SELECTIE A VOLUNTARILOR
Numele şi prenumele

Semnătura

1. ..................................

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

2. ...................................

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

3. .....................................

.................................
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Anexa 2

CERERE ÎNSCRIERE VOLUNTAR
Nr. _______ din data _________
Subsemnatul(a) _______________________________________, solicit înscrierea ca
voluntar în activitatea ____________________________________________________________
___________________________________________ ȋn cadrul __________________________
____________________________________________________________________________,
Date de contact:
e-mail:_____________________________________, telefon____________________________
C.I. serie_____, nr____________, CNP______________________________________________
Adresa din C.I. _________________________________________________________________
Motivația mea pentru a participa ca voluntar este:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Am mai participat la următoarele activităţi de voluntariat:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Abilităţile mele pentru activităţile de voluntariat solicitate sunt:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Dată _______________________
Nume, Prenume ___________________________

Semnătură ___________________
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Anexa 3
CONTRACT DE VOLUNTARIAT
Nr. ......... din data de ........................
Între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timișoara, cu sediul în Timișoara, Calea Aradului, Nr. 119, jud.Timiş, telefon 0256/277122, fax
0256/200296, Cod Fiscal 3487181, reprezentată legal prin d-nul Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu în calitate de
Rector, numită în continuare Organizaţia gazdă
şi
Dl/Dna
...........................................................................................,
domiciliat(ă)
în
..............................................................................., str. ............................................................... nr. ..............,
bloc………………, sc……….. et………………, judeţul………………, legitimat cu BI/ CI seria .......... nr.
...................., C.N.P........................................................., eliberat de ........................................, la data
de................................., numit în continuare Voluntar,
s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat din România.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar a activităţilor menţionate în Fişa voluntarului –
Anexa 3.1. ce face parte integrantă din prezentul contract.
1.2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al
Organizației gazdă, conform art. 16 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din
România.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se încheie începând cu data de …………………… până la data de …………………., cu
posibilitatea prelungirii sale prin act adiţional.
2.2. Programul şi orarul sunt stabilite prin Fişa voluntarului – Anexa 3.1.
Art. 3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
Organizația gazdă nu va rambursa voluntarului cheltuielile efectuate pentru realizarea activității de voluntariat, ca
urmare a declarația acestuia dată pe propria răspundere, prin care renunță la orice cheltuieli ocazionate de
desfășurarea activității, ce constituie Anexa nr. 3.3. la prezentul contract.
Art. 4. DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1. Organizația gazdă dispune de următoarele drepturi:
a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea
voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de
voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de
voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului;
e) dreptul de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de voluntariat,
dacă acestea nu respectă prevederile prezentului contract;
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f) dreptul de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a altor
materiale scrise, create, colectate sau/şi produse de voluntar în perioada desfăşurării activităţilor care fac
obiectul prezentului contract de voluntariat;
g) dreptul de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului prin persoane desemnate în acest sens;
h) dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate din care să reiasă îndeplinirea sarcinilor alocate;
i) dreptul de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar altor persoane;
j) dreptul de a solicita voluntarului documente sau certificate de sănătate, necesare desfăşurării activităţilor de
voluntariat.
4.2. Voluntarul dispune de următoarele drepturi:
a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;
b) dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de
activitate;
c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
e) dreptul de a fi respectat ca şi persoană şi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către angajaţii şi conducerea
organizaţiei;
f) dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat
contractul;
g) dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare
derulării activităţii, sub supravegherea persoanei desemnate în acest sens;
h) dreptul de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de voluntari.
Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. Organizația gazdă se obligă:
a) să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui Coordonator de voluntari, cu respectarea
condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile
activităţii respective;
b) să stabilească cerinţele profesionale şi abilităţile sociale, necesare activităţii de voluntariat;
c) organizaţia gazdă nu este obligată să suporte cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în
desfăşurarea activităţii de voluntariat, în conformitate cu declaraţia acestuia dată pe propria răspundere,
prin care renunţă la cheltuielile menţionate în cuprinsul acestei clauze, parte integrantă a prezentului
contract – Anexa 3.3.;
d) organizaţia gazdă nu este obligată să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de
voluntariat, în conformitate cu declaraţia acestuia dată pe propria răspundere, prin care renunţă la
cheltuielile menţionate în cuprinsul acestei clauze, parte integrantă a prezentului contract – Anexa 3.3.;
i) obligaţia de a elibera, la cererea voluntarului, certificatul de voluntariat însoţit de raportul de activitate.
5.2. Voluntarul se obligă:
a) să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie;
b) să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii
şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor,
incluziunea socială şi totodată lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
c) să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizaţiei gazdă, legate de
activitatea de voluntariat pe care o desfășoară;
d) să respecte programul de activitate stabilit;
e) să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în
fişa de protecţie a voluntarului;
f) să aducă în scris, la cunoştinţa Coordonatorului de voluntari, toate problemele cu care se confruntă în
desfăşurarea activităţilor de voluntariat;
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g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada
desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
h) să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţia gazdă şi/sau de
Coordonatorul de voluntari;
i) să anunţe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în
care este implicat;
j) să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului;
k) să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
l) să respecte regulile şi normele de comportament ale organizaţiei gazdă, să aibă un comportament adecvat şi
să trateze cu respect toate persoanele cu care vine în contact;
m) să prezinte la semnarea contractului de voluntariat adeverința de la medicul de familie care să ateste că este
apt din punct de vedere medical pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare. În cazul în care pentru
desfăşurarea anumitor activităţi sunt necesare documente suplimentare (analize medicale sau altele)
voluntarul se obligă să le prezinte;
n) să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa organizaţiei și/sau a
activităţii acesteia.

Art. 6. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1 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.
6.2 Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 5
zile de la data la care a intervenit situaţia descrisă mai sus, în condiţiile stabilite prin prezentul contract de
voluntariat.
6.3 La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.
Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, respectiv la data când prestaţiile care fac obiectul
contractului au fost executate;
b) prin acordul părţilor;
c) denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, cu un preaviz de 15
zile, fără obligaţia prezentării motivelor;
d) dacă situaţia descrisă la art. 6.1. face imposibilă continuarea contractului, acesta încetează de plin drept.
Art. 8. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
8.1.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de părţi atrage răspunderea
contractuală a părţii în culpă, în afara cazurilor de exonerare prevăzute de lege. Răspunderea pentru neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
8.2.În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează Coordonatorului de voluntari.
8.3. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.
Art. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Neînţelegerile ivite în executarea sau interpretarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau
prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile competente din Municipiul
Timişoara.
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Art. 10. CLAUZE FINALE
10.1 Următoarele anexe fac parte integrantă din contract:
- Fişa voluntarului – Anexa 3.1.
- Fişa de protecţie a voluntarului – Anexa 3.2.
- Declaraţia de remitere şi renunţare – Anexa 3.3.
- Declaraţia de remitere şi renunţare de răspundere civilă – Anexa 3.4.
10.2.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ____________________în trei exemplare, unul pentru voluntar, unul
pentru Coordonator voluntari şi unul pentru Prorectoratul Relații internaționale și activitate studenți, și intră în
vigoare la data semnării de către ambele părți.

USAMVB „Regele Mihai I al României” din
Timișoara

Voluntar

Nume şi prenume,

Rector,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu
Prorector Relații internaționale și activitate studenți,
Prof.univ.dr. Sorin Stanciu
Oficiul Juridic,
Consilier juridic Simona Haiduc
Coordonator de voluntari,
Nume şi prenume
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Anexa 3.1

FIŞA VOLUNTARULUI
Denumirea postului: .................................................................................................................
Programul de voluntariat: ....……………………………………………………………………….
Nume și prenume voluntar pe post: ............................................................................................
DESCRIEREA POSTULUI:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Cunoştinţe şi abilităţi necesare:
Cunoştinţe şi abilităţi dezirabile:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de post)
1. ........................................................................................................................... ................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................... ................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
RELAŢII DE MUNCĂ:
Se subordonează direct: Coordonatorului de voluntari: ............................................................................
Este în relaţii directe cu: .....................................................................................................................
CONDIŢII de desfășurare a activității de voluntariat:
a. Perioada: ……………………………….…………………………....................................
b. Programul/orarul: …………………………………………….......................................
c. Locul de desfăşurare:...................................................................................................
d. Materiale disponibile: ………………………………………………………………....…

Data:

..........................................
Semnătura Coordonator de
voluntari
...................................................

Semnătura voluntar

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

Organism
emitent

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara

Serviciul de
Management al
Calităţii

COD
COD USAMVBT - PG 001FR089-07

Regulament de desfăşurare a programului „Voluntariat în
activitatea de dezvoltare academică” (VADA)

Ediţia 1/Revizia 0

Anexa 3.2.
FIŞĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI
-INSTRUIRE COLECTIVĂprivind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat
În conformitate cu prevederile art. 82 din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.
319/2006
Privind securitatea și sănătatea în munca/activitatea de voluntariat întocmită azi,
……………………………….(data),
în
……………………………………………..
(localitatea, județul).
Subsemnatul/a ................................................................., având funcția de coordonator de
voluntari, am procedat la instruirea unui număr de ..................... voluntari conform tabelului
nominal, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru munca voluntară în activitățile de
voluntariat
derulate
în
cadrul …………………………............ în
ziua/perioada
………………………………. .
În cadrul instruirii s‐au prelucrat materiale privind:
•
•

riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională la care pot fi expuşi voluntarii
pe timpul desfăşurării activităţii de voluntariat respective;
măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională, specifice domeniului de activitate a organizației gazdă.

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la (nume, prenume responsabil de grup/coordonator de
voluntari) ....................................................................................................................

Verificat,

Semnătura Coordonator de voluntari

.........................................
……………………….
Data instruirii_________________________________________
Locul instruirii________________________________________
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TABEL NOMINAL
Cu voluntarii participanți la instruire
Subsemnații am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și
consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă în activitatea
de voluntariat și ne obligăm să le respectăm întocmai.
Materiale prelucrate: __________________________________________
Nr.
1.

Prenume

Nume

CI / CNP

Semnătură

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar _______________________
Semnatură ______________
Nota:
Fişa se completează în 2 exemplare
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Anexa 3.3.

Declaraţie de Remitere și Renunţare

Subsemnatul/Subsemnata,……….………………………………………..,
domiciliat/domiciliată în ……………..................., nr. ……, bl. …..,sc. ….., et.
….., ap. …., județul …………., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ……… nr.
……………, CNP……………………………………… având calitatea de
VOLUNTAR în cadrul……………………. ………………………
și în conformitate cu prevederile art.15, alin.(1) din Legea nr.78/2014 privind
reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările şi
completările ulterioare,
declar pe propria răspundere că renunț la cheltuielile de hrană, cazare şi
transport, dar și la alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de
voluntariat.

Data: .............................

Semnătura voluntar …………………...
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Anexa 3.4.
Important : Fiecare voluntar trebuie să aibă în dosar o “Remitere şi Renunţare de răspundere civilă” semnată. Vă rugăm să
completaţi acest formular pentru a fi luat în considerare.
Vă rugăm să completaţi toate informaţiile în spațiile libere oferite.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE!

ACESTA ESTE UN DOCUMENT OFICIAL!

Declaraţie de Remitere și Renunţare de Răspundere Civilă
Această Declaraţie de Renunţare (”Declaraţia”) este semnată astăzi __________________ (ziua, luna,
anul) de către _______________________________________ cu domiciliul în _________________
__________________________________________________________, fiul lui _______________ şi
_________________, născut(ă) la data de ______________________ în _______________________,
CNP _______________________________- („Voluntarul”), în favoarea USAMVB Timișoara şi
proiectele sale.
Eu, voluntarul __________________________________________________, doresc să lucrez ca
voluntar pentru USAMVB Timișoara şi să mă angajez în activităţile ce ţin de natura activităţii de
voluntariat („Activităţile”). Înţeleg că activităţile s-ar putea să includă, fără a se
limita______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(enumarați activitățile la care participă voluntarul).
Consimt în mod liber, voluntar şi fără a fi constrâns, să semnez această Declaraţie în următoarele condiţii:
1. Renunţare. Voluntarul declară că renunţă la orice pretenţie împotriva USAMVB „Regele Mihai I al
României” din Timişoara şi succesorilor acestuia 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 Declarație eliberează USAMVB „Regele Mihai I al
României” din Timişoara de orice pretenţie pe care o poate avea faţă de USAMVB „Regele Mihai I
al României” din Timişoara 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 USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara 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 sau boală.
2. Tratamentul medical. Voluntarul, prin prezenta, eliberează USAMVB „Regele Mihai I al
României” din Timişoara 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 USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara sau în legătură cu decizia
oricărui reprezentant sau agent al USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara 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.
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3. Asumarea riscului: Voluntarul înţelege că Activităţile pot să includă sarcini ce pot 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 USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara de orice
răspundere în caz de vătămare corporală, boală, deces sau distrugere a proprietăţii cauzate de
efectuarea activităţilor.
4. Asigurare. Voluntarul înţelege că USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara 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.
5. Acord cu privire la folosirea imaginii. Prin aceasta, Voluntarul este de acord cu utilizarea ȋn
folosul universității de materiale foto, video şi/sau audio realizate de către USAMVB „Regele Mihai
I al României” din Timişoara pe parcursul activităţilor efectuate de Voluntar în cadrul programului.
Prin prezenta, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara declară şi garantează că aceste
materiale foto, video şi/sau audio vor fi folosite doar în scopul realizării şi promovării activităţii
USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara.
6. De asemenea, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara declară şi garantează că va
utiliza materiale foto, video sau audio cu respectarea legislaţiei în vigoare.
7. Altele. Voluntarul este de acord, în mod expres, că această Declaraţie va fi guvernată de şi va fi
interpretată în conformitate cu legislaţia românească. Voluntarul este de acord 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 Declaraţii,
acestea continuând a fi aplicabile.
Voluntarul a semnat această Declaraţie în ziua şi anul scrise mai jos.
Voluntar:
Nume: (scrieţi cu litere de tipar)
________________________________________________________________________
Semnătura___________________________________________________________
Data___________________________
Declaraţie dată în faţa Coordonatorului de voluntari:
Nume: (scrieţi cu litere de tipar)
________________________________________________________________________
Semnătură__________________________________________________________
Data____________________________
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Anexa 4

FIŞA DE PREZENŢĂ VOLUNTARI
NUME.................PRENUME.............................
luna_____________ anul _______

Data

Ora sosirii

Coordonator de voluntari
Nume, prenume, funcție _________________

Ora plecării

Nr. ore efectuate

Activitate
desfășurată

Semnătura
voluntarului
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Anexa 5
Entitate organizatorică a USAMVBT_________________________________________________
FIȘA DE EVALUARE A VOLUNTARULUI
Nr........................../............................

Numele persoanei evaluate: ____________________________________________________
Perioada evaluată: ____________________________________________________________
Calificativ general pentru îndeplinirea atribuțiilor în cadrul activităților de voluntariat:
Nesatisfăcător
Satisfăcător
Bun
Foarte Bun
Scurtă descriere a activității voluntarului, a punctelor tari, punctelor slabe și a aptitudinilor dobândite:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Titlu activitate: _______________________________________________________________
Numele evaluatorului: __________________________________________________
Număr de telefon: ___________________________________________________________
Semnătură
___________________________
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Anexa 6
I.

Competențe generale conform registrului european
a. Comunicare în limba maternă:
− capacitatea de a comunica în scris şi verbal, de a înțelege și a-i
face pe alții să înțeleagă;
− diferite mesaje în situații variate;
− capacitatea de a citi şi înțelege diferite texte adoptând strategia
potrivită scopului citirii;
− (informare / instruire / de plăcere) şi diferitelor tipuri de text;
− capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri;
monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” pana la „bun de
tipar”;
− capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă;
− capacitatea de a-ţi formula propriile argumente într-o manieră
convingătoare şi a lua în considerație alte puncte de vedere
exprimate atât verbal cât şi în scris.
b. Comunicare într-o limba străină:
− capacitatea de a comunica în scris şi verbal, de a înțelege şi a-i
face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate;
− capacitata de a iniția şi susține conversații pe subiecte familiare;
− capacitatea de a citi şi înțelege texte scrise de nespecialiști într-o
gamă variată de subiecte sau texte specializate într-un domeniu
familiar;
− capacitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, harți, notițe)
pentru a înțelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale
(conversații, instrucțiuni, interviuri, discursuri);
c. Competenţe de învățare – a ști cum şi ce să înveți (learning to learn):
− capacitatea de a aloca timp învățatului;
− autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de învățare;
− capacitatea de concentrare pe termen scurt şi pe termen lung;
− capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului şi scopului
învățării;
− capacitatea de a comunica, ca parte a procesului de învățare,
utilizând mijloacele potrivite (intonație, gestică, mimică etc.)
d. Competenţe interpersonale şi civice:
− capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care
afectează comunitatea locală sau comunitatea largă;
− capacitatea de a relaționa eficient cu instituții din domeniul public;
− capacitatea de a profita de oportunitățile oferite de UE;
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− capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a
tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea
individuală şi colectivă);
− capacitatea de a crea încredere şi empatie în alți indivizi;
− capacitatea de a separa între viată personală şi cea profesională;
− capacitatea de a conștientiza şi înțelege identitatea culturală
națională în interacțiune cu identitatea culturală a Europei şi a
restului lumii;
− capacitatea de a observa şi înțelege puncte de vedere care țin de
contexte culturale diferite
e. Spirit antreprenorial:
− capacitatea de a elabora şi implementa un proiect;
− capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei
echipe;
− capacitatea de inițiativa şi capacitatea de a răspunde pozitiv la
schimbări;
− abilitatea de a-ţi identifica punctele slabe şi punctele forte;
− capacitatea de a evalua şi a-ţi asuma riscuri în diverse situații
f. Înțelegere şi manifestare culturală:
− capacitatea de a te exprima artistic printr-o gamă variată de
mijloace media, în concordanţă cu abilitățile individuale;
− capacitatea de a aprecia şi a te bucura de arta diferitelor culturi;
− capacitatea de a identifica oportunități economice şi de le utiliza în
cadrul activităților culturale;
− capacitatea de a-ţi manifesta creativitatea şi a-ti exprima punctele
de vedere faţă de ceilalți.
II.

Compentențe

specifice

corespunzatoare

tipului

de

activități

desfașurate:
•

activităţi de cercetare științifică;

•

activități de susţinere a unor prelegeri, prezentări, informări etc. în

cadrul unor evenimente organizate sub egida USAMVBT;
•

activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice;

•

activităţi de perfecţionare profesională;

•

activităţi administrative etc.
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Anexa 7
REGISTRU DE EVIDENŢĂ VOLUNTARI
Anul universitar:___________________
Observații

Contract voluntariat
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Date de contact
Ocupație

CNP
Nr
telefon

Adresa
email

Nr.
contract

Perioada

Entitate
organizatorică

Nr.
Certificat

Ore
efectuate

1

Seria…………….nr. ………………
CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României"
din Timişoara
cu sediul în Calea Aradului, nr.119, Timişoara,
jud.Timiş, în calitate de organizaţie gazdă, certifică
faptul
că
domnul/doamna………………………………………
având CNP……………………………………, născut(ă)
în anul …………..luna……………….. ziua…….., în
localitatea …………………………………………………
judeţul……………………………………………, fiul/fiica
lui………………….. şi al/a………………………… a
desfăşurat în perioada……………………activităţi de
voluntariat cu durata de ….. ore, în conformitate cu
Contractul de voluntariat nr……… din data
de……………
Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu
Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România.
Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili
pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în
acest certificate.

Seria …………. nr. ………………..

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara
cu sediul în Calea Aradului, nr.119, Timişoara, jud.Timiş, în calitate de organizaţie gazdă, certifică faptul că
domnul/doamna………………………………………….având CNP……………………….………………………, născut(ă) în anul …………..
luna………………..ziua……..,

localitatea

……………………………..

judeţul……………………………….,

fiul/fiica

lui…………………………………. şi al/a…………………………………….. a desfăşurat în perioada……………………………….. activităţi de
voluntariat cu durata de ….... ore, în conformitate cu Contractul de voluntariat nr……… din data de……………
Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat.

Rector,
Rector,

în

Coordonator voluntari,

Coordonator voluntari,

Nr………….
Data eliberării……………………………..
Semnătura titularului………………………

Nr………….
Data eliberării……………………….
COD USAMVBT - PG 001-FR089-14 ed.1 rev.0
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României" din Timişoara

Anexa la CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT
Seria ……. Nr……..

RAPORT DE ACTIVITATE
1. Activități de voluntariat desfășurate:

2. Atribuții:

3. Aptitudini dobândite:
* aptitudini asociate competențelor – cheie și aptitudini asociate unor competențe profesionale
generale sau specifice, în acord cu specificul organizației

COD USAMVBT - PG 001-FR089-15 ed.1.rev.0
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Anexa 10
REGISTRU DE ELIBERARE CERTIFICATE DE VOLUNTARIAT

Nr.
crt.

Număr certificat

Data
eliberării

Nume, prenume
CNP

Semnătura

1

