
Asociaţia Babilon Travel
P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 

Tel.: +40722634027 
E-mail: office@babilontravel.net 

www.babilontravel.ro

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  

C.I.F. 32318780

Prezentul set de documente se adresează celor ce doresc să devină voluntari în cadrul 
Asociației Babilon Travel, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța Cipariu nr. 15/64, e-mail: 
office@babilontravel.net. 

Pentru a fi informat în legătură cu viziunea, misiunea, obiectivele și activitățile desfășurate de 
Asociați Babilon Travel, precum și toate drepturile și îndatoririle ce revin celor ce doresc să activeze 
ca voluntari, vă recomandăm cu multă căldură, să vizitați pagina Asociației Babilon Travel, ce se 
găsește la adresa babilontravel.ro și deasemenea să studiați:

- Statutul Asociației Babilon Travel;
- Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației Babilon Travel;
- Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

În cazul în care doriți să activați ca voluntari în cadrul Asociației Babilon Travel, vă rugăm să 
completați prezentul set de documente, ținând cont de următoarele:
  - Fișierul Documente-Voluntariat.pdf trebuie salvat pe hard disk-ul calculatorului;
 - Odată fișierul salvat, va fi deschis de pe calculator, pentru aceasta se folosește aplicația 
gratuită Adobe Reader, ce se poate descărca de la adresa https://get.adobe.com/ro/reader/
otherversions/;

- Câmpurile în chenar roșu sunt obligatorii.
- O serie de câmpuri se repetă, dar nu este necesar să fie completate decât o singură dată, 
- După completarea tuturor documentelor, vă rugăm să salvați fișierul și să-l expediați pe 

adresa office@babilontravel.net

SET COMPLET DE DOCUMENTE DE 
VOLUNTARIAT

Ocupația:

Informații Personale:

CNP: 

Sexul: 

Localitatea:

Telefon:

 BI / CI seria:

Data nașterii: 

E-mail: 

Data emiterii:

Județul:

Nr.:

Cetățenia: Ocupația:

Vârsta: 

Profesia:

Nume: Prenume:

Adresă:

 Activitatea de voluntariat poate începe doar după completarea instructajului de protecția 
muncii și semnarea fișei colective corespunzătoare. Această fișă face parte integrantă din setul de 
acte de voluntariat.



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
A VOLUNTARULUI

Informații Personale:

CNP: 

Sexul: 

Localitatea:

Telefon:

 BI / CI seria: 

Data nașterii: 

E-mail: 

Data emiterii: 

În cazul în care ați participat în trecut la acțiuni de voluntariat, enumerați-le:

Educația:

Studii: (menționați instituţia, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit)

Județul:

Nume: Prenume:

Nr.:

Asociaţia Babilon Travel
P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 

Tel.: +40722634027 
E-mail: office@babilontravel.net 

www.babilontravel.ro

Nr.: a /
(se completează de Asociațai Babilon Travel)

Cetățenia:

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  

C.I.F. 32318780

Ocupația:

Vârsta: 

Profesia:

Adresă:



Cursuri extrașcolare absolvite:

Atestate sau licențe deținute:

Aptitudini și Competențe:

Limbi străine: Engleză

Franceză

Germană

Maghiară

Italiană

Spaniolă

Asociaţia Babilon Travel
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E-mail: office@babilontravel.net 

www.babilontravel.ro

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR 

C.I.F. 32318780

Alte aptitudini și competențe:

Permis de conducere: Da Nu Auto nr.:



Timpul Acordat Activităților de Voluntariat
Durata totală a voluntariatului:

Cât timp puteți acorda activităților de voluntariat? pe

Când puteți desfățura activitățile de voluntariat?

Interese: 
Domenii de interes: Artă și cultură 

Educație 
Sănătate 
Religie 
Drepturile omului

Sport și recreere 
Mediu
Servicii sociale 
Activism civic 
Asociații profesionale

De unde ați aflat de Asociației Babilon Travel?

De ce doriți să deveniți voluntar?

Asociaţia Babilon Travel
P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 
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Alte observații:

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
  IIBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR

C.I.F. 32318780

Informațiile oferite în acest formular sunt confidențiale. 

Semnătura voluntarului:

______________ 
(semnătura)

Nevoi speciale de care să ținem cont în cursul activităților (regim alimentar, îngrijire medicală, etc.):  
_____________________________________



Asociaţia Babilon Travel

CONTRACT DE VOLUNTARIAT
Părțile Contractante: 

Art. 1 Părțile prezentului contract sunt: 

a) Asociația Babilon Travel, cu sediul în P-ța Timotei Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca,
România, telefon 0722634027, e-mail office@babilontravel.net, website babilontravel.ro, având
codul fiscal 32318780, reprezentată de Gabriel Csaba Nagy, în calitate de director executiv

b) Voluntarul:

Prenume:

Județul:

E-mail:

Nume: 

Adresa: 

Localitatea: 

Telefon: 

BI / CI seria: Nr.: Data emiterii: CNP:

Se completează de reprezentantul legal în cazul voluntarilor cu vârsta între 15 și 16 ani:

Nume: Prenume: 

Adresa:

Localitatea: Județul:

Telefon: E-mail:

Data emiterii: CNP:BI / CI seria: Nr.: 

În calitate de:

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  

C.I.F. 32318780

P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 
Tel.: +40722634027 

E-mail: office@babilontravel.net 
www.babilontravel.ro

Nr.: b /
(se completează de Asociațai Babilon Travel)



Obiectul Contractului: 

Art. 2: Obiectul prezentului contract îl constituie derularea de către voluntar a activităților prevăzute 
în Fișa Postului, anexată la prezentul contract. 

Art. 3 Durata prezentului contract este:

Activitățile voluntarului urmează să înceapă la:

Drepturile și Obligațiile Părților: 

Art. 4 Drepturile voluntarului: 

(a) Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, 
convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, starecivilă, situație 
economică sau orice alte asemenea criterii;
(b) Dreptul de a avea acces la toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a activitățiiîn 
cadrul organizației;
(c) Dreptul de a-și desfășura activitatea în concordanță cu preferințele personale,temperamentul, 
studiile, dar in limitele disponibilității organizației;
(d).Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care desfășoară activitatea, atâtla 
începutul activității cât și pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noiinformații în 
domeniu; 
(e) Dreptul la supervizare și orientare;
(f).Dreptul la un loc unde să își desfășoare activitatea și acces la echipamente și consumabile 
necesare derulării activității;
g) Dreptul de a primi instruire în domeniul protecției muncii în cadrul organizației/instituției, în
condițiile legale, în funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară;
(h) Dreptul de a fi asigurat in funcție de natura activității in conformitate cu prevederile legii 
voluntariatului; 
(i) Dreptul la o durată a timpului de lucru agreată de comun acord;
(j) Dreptul de a i se elibera de către organizația un certificat nominal care să atestecalitatea de 
voluntar;
(k) Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;
(l) Dreptul de a fi recompensat pentru activitatea desfășurată altfel decât financiar/material. 

Art. 5 Drepturile voluntarilor incluse în articolul 4 implica obligațiile aferente ale organizației.
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 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  
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Durata Contractului:
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Art. 6 Obligațiile voluntarului:  

(a) Obligația de a îndeplini la timp sarcinile asumate;
(b) Obligația de a anunța din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv 
întârzieri, absențe etc.);
(c) Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității 
devoluntariat, inclusiv după încetarea activității;
(d) Obligația de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizației, inclusiv 
cele referitoare la confidențialitatea datelor;
(e) Obligația de a folosi corespunzător baza materială disponibilă în cadrulorganizației şi utilizată în 
desfășurarea activității de voluntariat;
(f) Obligația de a face toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate;
(g) Obligația de a trata cu respect si fără nici o discriminare toate persoanele cu care vine încontact 
in calitate de voluntar al organizației. 

Art. 7 Obligațiile voluntarului incluse în articolul 6 implica drepturile aferente ale organizației. 

Art. 8 Alte drepturi ale organizației, decât cele prevăzute la articolul 7:

(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.

Art. 9 Alte obligații ale organizației, decât cele prevăzute la articolul 5:

a) obligaţia de a asigura 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) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea
activităţii sale de voluntariat;
c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu
excepţia celor aferentemuncii prestate de către voluntar;
(d) La solicitarea voluntarului, organizaţia gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva 
riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie
de complexitatea activităţii la care participă acesta.



Răspunderea, Renegocierea, Rezilierea și Litigiile 

Art. 10 In caz de nerespectare de către voluntar a prevederilor contractului de voluntariat se aplica 
sancțiunile prevăzute in reglementările interne ale organizației. 

Art. 11 Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul apariției unei modificări a unei 
situații de natură să îngreuneze executarea obligațiilor care revin voluntarului. Renegocierea are 
loc la  cererea scrisă a oricărei pârți, formulată în termen de 15 zile de la apariția situației mai 
susmenționate. 

Art. 12 În cazul în care situația descrisă la articolul 11 face imposibilă executarea în continuare a 
contractului, acesta va fi reziliat de drept. 

Art. 13 Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din inițiativa voluntarului sau a 
organizației/instituției cu un preaviz de 15 zile. 

Art. 14 Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de 
voluntariat sunt de competenta instanțelor judecătorești dacă pârțile contractului nu le pot rezolva 
pe cale amiabilă; acțiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR I
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Asociaţia Babilon Travel

Semnătura voluntarului: Asociația Babilon Travel
Nagy Gabriel Csaba

Director Executiv
Semnătura reprezentantului legal:

_______________ 
(semnătura)

_______________ 
(semnătura)

__________________________
(semnătura și ștampila)

P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 
Tel.: +40722634027 

E-mail: office@babilontravel.net 
www.babilontravel.ro

(pentru voluntarii cu vârsta între 15 și 16 ani)



FIȘA POSTULUI

Atribuții:

Județul:

Asociaţia Babilon Travel
P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 

Tel.: +40722634027 
E-mail: office@babilontravel.net 

www.babilontravel.ro

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  

C.I.F. 32318780

Informații Generale:
Organizația:

Programul / Proiectul / Activitatea: 

Denumirea postului: 

Titularul postului: 

Descrierea Postului: 

Relații de muncă:

Titularul este în relație directă cu:

Scopul:

Nr.: c /
(se completează de Asociațai Babilon Travel)
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pe

Titularul începe activitățile la data de:

Durata totală a activităților: 

Cât timp puteți acorda activităților de voluntariat? 

Când puteți desfățura activitățile de voluntariat?

Locul de desfășurare a activităților:

pe

Cluj România Europa Terra

 Cunoașterea limbilor:    Engleză

Franceză

Germană

Maghiară

Italiană

Spaniolă

Studii minime:

Specificațiile Postului:

Alte cerințe:

__________________ 
(semnătura)

Semnătura titularului:
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Disclaimer
Precizări Legale 

pentru proiectele și activitățile
Asociației Babilon Travel

Voluntarul:
Prenume:Nume: 

Adresa: 

Localitatea: 

Telefon: 

BI / CI seria:

E-mail:

Data emiterii: CNP:

Se completează de reprezentantul legal în cazul voluntarilor cu vârsta între 15 și 16 ani:

Localitatea: Județul:

În calitate de:

Nr.:

Județ:

Nume: Prenume:

Adresa:

Județul:

E-mail:

Data emiterii: CNP:

Telefon:

BI / CI seria: Nr.:

Nevoi speciale de care să ținem cont în cursul activităților (regim alimentar, îngrijire medicală, etc.):

Nr.: d /
(se completează de Asociațai Babilon Travel)
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Precizări Legale și Acorduri:

1. Accept și sunt de acord că nici organizatorii, formatorii, oficialii, personalul auxiliar sau colegii mei
voluntari nu pot fi făcuți răspunzători pentru orice daună, prejudiciu, furt sau pierdere pe care eu, sau 
posesiunile mele, ar putea-o suferi în timpul, în legătură cu, sau ca urmare a participării la programele, 
proiectele sau activitățile Asociației Babilon Travel. Sunt de acord că efectele mele personale, sănătatea, 
securitatea și bunăstare mea sunt exclusiv responsabilitatea mea personală.

2. Sunt de acord să participat la programele, proiectele sau activitățile Asociației Babilon Travel în întregime
pe propria mea răspundere și să mă bazez pe propriile mele abilități în a face față pericolelor naturale. Sunt 
de acord să respect toate normele și instrucțiunile așa cum mi se vor recomanda de către organizatori.

3. Declar că am o stare bună de sănătate și că mă consider apt de a participa la programele, proiectele sau
activitățile Asociației Babilon Travel De asemenea organizatorii nu pot fi făcuți responsabili pentru orice 
boală sau accident în ceea ce mă privește.

4. Prin acordul de participare la programele, proiectele sau activitățile Asociației Babilon Travel confirm că
voi fi responsabil pentru comportamentul meu și voi face tot ce-mi va sta în mputință pentru a se asigura 
implicarea mea în programele, proiectele sau activitățile Asociației Babilon Travel și voi respecta 
programului acestora.

5. Sunt de acord ca orice fotografii, clipuri video sau alte materiale produse în timpul derulării programelor,
proiectelor sau activităților Asociației Babilon Travel să fie utilizat în promovarea și publicitatea acestora, 
inclusiv în comunicate de presă, platforme de socializare, Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Solicit prin prezenta să particip în calitate de voluntar la:

Am citit, înțeles și accept acest document în integralitatea lui.

Semnătura voluntarului: 

Semnătura reprezentantului legal:

_______________ 
(semnătura)

_______________ 
(semnătura)(pentru voluntarii cu vârsta între 15 și 16 ani)

Toți voluntarii trebuie să semneze acest document, care în cazul voluntarilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 
16 ani trebuie semnat și de către un părinte, tutore sau o altă persoană autorizată.
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Nr. ___/11.06.2015 

Important : Fiecare voluntar trebuie să aibă în dosar o “Remitere şi Renunțare de răspundere 
civilă” semnată. Vă rugăm să completați acest formular pentru a fi luat în considerare. 

Vă rugăm să completați toate informațiile în spațiile libere oferite. 

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE!     ACESTA ESTE UN DOCUMENT 
OFICIAL! 

Declarație de Remitere și Renunțare

Această Declarație de Renunțare (”Declarația”) este semnată astăzi  , de către 
voluntarul:            

Se completează de reprezentantul legal în cazul voluntarilor cu vârsta între 15 și 16 ani:

Localitatea:

În calitate de:

Nume: Prenume:

Adresa:

Județul:Județul:

E-mail:

Data emiterii: CNP:

Telefon:

BI / CI seria:

Nume: 

Adresa: 

Localitatea: 

Telefon: 

BI / CI seria:

Prenume:

Județ:

E-mail:

Data emiterii: CNP:

Nr.: e /
(se completează de Asociațai Babilon Travel)

(„Voluntarul”), în favoarea Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) și a proiectele sale. 
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Eu, voluntarul                                                                                                                   doresc să 
lucrez ca voluntar pentru Asociației Babilon Travel și să mă angajez în activitățile ce țin de natura 
activității de voluntariat („Activitățile”). Înțeleg că activitățile pot să includă, fără a se limita la: 

Consimt în mod liber, voluntar și fără a fi constrâns, să semnez această Declarație în următoarele 
condiții:

(1) Renunțare. Voluntarul declară că renunță la orice pretenție împotriva Asociației Babilon Travel 
(organizația gazdă) și succesorilor acestuia în legătură cu orice dispută, controversă sau 
pretenție, materială sau nu, care ar putea rezulta din sau în legătură cu Activitățile efectuate. 
Voluntarul înțelege și recunoaște că această Declarație eliberează Asociației Babilon Travel 
(organizația gazdă) de orice pretenție pe care o poate avea fată de Asociației Babilon Travel 
(organizația gazdă) cu privire la orice vătămări corporale, personale, boală, moarte sau daune 
aduse proprietății care pot sa apară în urma Activităților efectuate. Voluntarul înțelege și este de 
acord că Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) nu își asumă nici o responsabilitate sau 
obligație de a asigura asistența financiară sau alt tip de asistență 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 Asociația Babilon Travel 
(organizația gazdă) 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 activitățile 
efectuate de Voluntar cu Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) sau în legătură cu decizia 
oricărui reprezentant sau agent al Asociației Babilon Travel 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.
(3) Asumarea riscului: Voluntarul înțelege că Activitățile pot să includă sarcini ce pot fi 
periculoase, luând în calcul vârsta, experiența și cunoștințele în domeniu. Voluntarul, prin 
aceasta, își asumă în mod expres și irevocabil riscul de rănire sau vătămare în cadrul activităților 
efectuate și eliberează Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) de orice răspundere în caz 
de vătămare corporală, boală, deces sau distrugere a proprietății cauzate de efectuarea 
activităților.
(4) Asigurare. Voluntarul înțelege, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris de către 
Asociației Babilon Travel (organizația gazdă), că Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) 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 ca Asociația 
Babilon Travel (organizația gazdă) să folosească materiale foto, video și/sau audio realizate de 



către Asociației Babilon Travel (organizația gazdă) pe parcursul activităților efectuate de Voluntar 
în cadrul proiectelor. Prin prezenta, Asociației Babilon Travel declară și garantează că aceste 
materiale foto, video și/sau audio vor fi folosite doar în scopul realizării activității Asociației Babilon 
Travel (organizația gazdă) şi nu vor fi comercializate sau transferate unor terțe pârți fără acordul 
expres, exprimat în scris al Voluntarului. De asemenea, Asociației Babilon Travel declară și 
garantează că va utiliza materiale foto, video sau audio cu respectarea legislației în vigoare.
(6) Altele. Voluntarul este de acord, în mod expres, că această Declarație va fi guvernată de și va 
fi interpretată în conformitate cu legislația româneasca. Voluntarul este de acord ca în cazul în 
care una din clauzele sau prevederile acestei Declarații va fi considerată invalidă de instanța 
competentă, nevalabilitatea clauzei sau prevederii respective nu va afecta celelalte prevederi ale 
prezentei Declarații, acestea continuând a fi aplicabile.

Voluntarul a semnat această Declarație în ziua și anul scrise mai jos.

Asociaţia Babilon Travel
P-ţa Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj-Napoca 

Tel.: +40722634027 
E-mail: office@babilontravel.net 

www.babilontravel.ro

Alpha Bank, Sucursala Cluj 
 IBAN RO41BUCU1022234372020RON RO80BUCU1022235078021EUR  

C.I.F. 32318780

Semnătura voluntarului: 

Semnătura reprezentantului legal:

Martor:

Data:

_______________ 
(semnătura)

_______________ 
(semnătura)(pentru voluntarii cu vârsta între 15 și 16 ani)

_______________ 
(semnătura)
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