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Regulament de ordine interioară 
al Asociației Babilon Travel 

 
A. Dispoziții generale 
 

1. Regulamentul de ordine interioară (ROI) al Asociației Babilon Travel (ABT) este un 
act intern care definește modul de organizare al ABT și reglementează drepturile, 
obligațiile și sarcinile membrilor, voluntarilor și ale personalului angajat.  

 
2. ROI este elaborat de către Directorul Executiv și aprobat de către Consiliul Director, 

iar prevederile sale sunt obligatorii pentru toate persoanele care activează în cadrul 
ABT. 

 
3. ROI reprezintă o componentă indispensabilă a reprezentării și administraţiei unitare a 

organizației. 
 

4. ROI asigură respectarea drepturilor și obligațiilor persoanelor care activează în cadrul 
ABT, indiferent de statutul pe care îl au în organizație. 

 
5. Regulamentul are ca scop stabilirea unei linii directoare concrete potrivit căreia să se 

desfășoare munca voluntară, conform scopului și obiectivelor ABT, motiv pentru care 
fiecare persoană care dorește să activeze ca voluntar în cadrul organizației trebuie să se 
conformeze acestui ROI. 

 
6. Statutul ABT conține regulile fundamentale ale organizației. Toate prevederile ROI 

trebuie să fie în acord cu prevederile Statutului. 
 
B. Definiții 
 

1. Denumirea de Funcție se referă la responsabilitățile din toate domeniile de activitate 
din cadrul ABT. 

 
2. Denumirea de Deținător de funcție se referă la toate persoanele care exercită o funcție 

în mod voluntar, onorific sau ca angajat remunerat, conform prevederilor din acest 
ROI. 

 
3. Denumirea de Membru se referă la orice persoană fizică, care a dobândit calitatea de 

membru al ABT, conform Statutului. 
 

4. Denumirea de Membru susținător se referă la o persoană fizică sau juridică, care 
sprijină periodic activitățile ABT prin mijloace materiale sau financiare și care nu are 
drept de vot și nu este eligibil.  

 
5. Denumirea de Voluntar se referă la persoana fizică, fără deosebire de rasă, origine 

etnică, religie, sex, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit 
legislației în domeniul muncii și Legii 78/2014, dacă se identifică cu viziunea și 
misiunea organizației, așa cum sunt ele prezentate în Statut și alte documente 
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programatice, acceptă prezentul ROI și dorește să participe activ la îndeplinirea 
obiectivelor propuse prin Statut. 

 
6. Denumirea de Director Executiv se referă la acea persoană care conduce și răspunde 

de activitățile curente ale ABT 
 

7. Directorul Executiv este numit de către Consiliului Director. Acesta conduce 
activitatea curentă, pregătește adunările generale și ședințele Consiliului Director și 
pune în aplicare hotărârile acestora. Directorul Executiv are drept de vot și reprezintă, 
împreună sau separat de Președinte, ABT în relația cu terții. 

 
8. Președintele este numit de către Adunarea Generală a ABT. Acesta conduce ședințele 

Consiliului Director, are drept de vot și reprezintă, împreună sau separat de Directorul 
Executiv, ABT în relația cu terții.  

 
9. Președintele onorific este numit de Adunarea Generală și ocupă această funcție până 

la decesul, renunțarea de bună voie sau revocarea lui de către Adunarea Generală și își 
exercită funcția conform Statutului.  

 
10. Denumirea de Angajat se referă la orice deținător de funcție cu contract de muncă, 

care își exercită activitatea în cadrul ABT, în conformitate cu fișa postului și 
reglementările Codului muncii și a legilor în vigoare. Un angajat poate fi în același 
timp și membru ABT, în măsura în care întrunește condițiile prevăzute în Statut. 

 
C. Funcţii 
 

1. Funcțiile de conducere ale ABT 
 

1.1 Funcțiile de conducere sunt ocupate pe bază de alegeri și numiri conform 
Statutului și a prezentului ROI și pot fi exercitate în principiu numai de către 
membri ABT. Se admite realegerea, renumirea și exercitarea mai multor funcții de 
către o persoană. Este permisă delegarea unei persoane într-o funcție pe o perioadă 
limitată de maxim 2 ani. 

 
1.2 Funcțiile de conducere vor fi exercitate fără remunerație, în afara funcțiilor pentru 

care s-a aprobat plata pentru exercitarea acestora. Pentru a exercita o funcție contra 
plată este necesară aprobarea Consiliului Director al ABT. 

 

2. Funcții de specialitate  
 

2.1 Coordonatorul de voluntari este membrul, voluntarul sau angajatul ABT care 
îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor. 
Coordonatorul de voluntari este numit de Consiliul Director. 

 
2.2 Secretarul ABT este numit de către Consiliul Director și face parte, cu drept de 

vot din acesta. Atribuțiile secretarului sunt stabilite de Consiliul Director. 
 
3 Încetarea exercitării unei funcții 
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3.1 În măsura în care nu este reglementat altfel prin Statut, exercitarea unei funcții 

încetează astfel: 
 

3.1.1 În cazul ocupării unei funcții dobândite prin alegeri aceasta înceteze:  
1) odată cu alegerile pentru noul mandat;  

  2) prin demisie; 
  3) prin deces; 
  4) prin revocare, de către forul care l-a ales 
  5) imposibilitatea exercitării funcției. 

 
3.1.2 În cazul numirii într-o funcție exercitată prin voluntariat:  

1) la sfârșitul mandatului;  
 2) prin eliberarea din funcție de către coordonatorul de voluntari 

3) prin demisie; 
4) prin deces; 
5) imposibilitatea exercitării funcției. 

 
3.1.3 În cazul exercitării unei funcții ca personal angajat:  

1) prin eliberarea din funcție de către Consiliul Director, fără încălcarea 
reglementărilor legislației muncii;  
2) prin demisie; 
3) prin deces; 
4) imposibilitatea exercitării funcției. 

 
D. Organele de conducere 
 

1. Organele de conducere ale ABT sunt: 
a) Adunarea Generală ABT este forul suprem al organizației; 
b) Consiliul Director al ABT. 

 
2. Convocarea, componența cât și atribuțiile Adunării Generale și a Consiliului Director 

ale ABT sunt reglementate în Statutul asociației. 
 
E. Voluntari 
 

1. Primirea voluntarilor 
 
 În cazul în care activitățile, proiectele sau programele ABT impun necesitatea lucrului cu 
voluntari, selectarea acestora se face astfel: 
 

1.1 Anunțarea publică, pe site-ul ABT, pagina și grupurile Facebook, newsletter, a 
numărului de voluntari necesari, a drepturilor și îndatoririlor acestora precum și a 
criteriilor de selecție; 
 

1.2 După selectarea și confirmarea calității de voluntar, coordonatorul de voluntari este 
responsabil pentru pregătirea inițială a acestora prin: 
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1.2.1 Prezentarea organizației; 
 

1.2.2 Descrierea amănunțită a activităților propuse; 
 

1.2.3 Discutarea și semnarea setului de documente de voluntariat  (contract 
de voluntariat, fișa postului, etc.) 
 

1.2.4 Efectuarea instructajului de securitate și protecția muncii, în funcție de 
activitățile prevăzute în fișa postului. 

 
1.3 Obligatoriu, semnarea contractului și instructajul de securitate și protecția muncii 

se realizează înainte de începerea activității voluntarului în ABT. 
 

1.4 Contractul de voluntariat va fi înregistrat în Registrul de evidentă a voluntarilor. 
 

2. Activitatea voluntarilor 
 

2.1 Voluntarul are drepturile și obligațiile prevăzute în setul de documente de 
voluntariat, semnate la primirea calității de voluntar și în Legea 78/2014. 
 
2.2 Voluntarul trebuie să țină evidența sarcinilor și a timpului alocat îndeplinirii 

acestora în Fișa de pontaj. 
 

2.3 În cazul în care ABT organizează sau este partener la cursuri sau proiecte 
naționale sau internaționale, voluntarul are dreptul să aplice pentru participarea la 
acestea. Procesul de selecție va fi realizat de Directorul Executiv și coordonatorul 
de voluntari, în funcție de specificul și calitatea activităților depuse de voluntarii 
candidați. 

 
2.4 În cazul deplasărilor voluntarilor în cadrul activităților desfășurate în ABT, aceștia 

au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă, conform 
reglementărilor financiare legale în vigoare, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie 
aprobate în prealabil de Directorul Executiv. 

 
3. Pe durata perioadei activității de voluntariat sau după încheierea acesteia, 

voluntarul are dreptul să ceară ABT un certificat de voluntariat la care este 
anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost 
emise pe teritoriul României. 
3.1 Certificatul de voluntariat va conține următoarele elemente: 

 
a) datele de identificare ale ABT; 
b) numărul de înregistrare si data emiterii certificatului; 
c) numărul de înregistrare si data contractului de voluntariat; 
d) numele, prenumele si datele de identificare ale voluntarului; 
e) perioada si numărul de ore de voluntariat; 
f) numele si prenumele coordonatorului voluntarilor; 
g) numele si prenumele reprezentantului legal ABT; 
h) mențiunea „Voluntarul si organizația emitentă sunt responsabili pentru 
veridicitatea datelor si informațiilor cuprinse în acest certificat”. 
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  3.2 Raportul de activitate va conține următoarele elemente: 

a) activitățile de voluntariat prestate; 
b) atribuțiile asumate; 

 c) aptitudinile dobândite. 
 

3. Fiecare voluntar va avea un dosar individual care va cuprinde următoarele 
documente:  

 
3.1 Contractul de voluntariat - reprezintă convenția încheiată între un voluntar și ABT 

în temeiul căreia voluntarul se obligă să presteze o activitate de interes public fără 
a fi remunerată, iar ABT se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau 
pregătirii voluntarului. La contractul de voluntariat se va anexa copie după cartea 
de identitate a voluntarului. 

 
3.2 Fișa de lucru - conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care ABT și 

voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului 
de voluntariat. 

 
3.3 Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea 

activității acestuia cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și 
sănătății în muncă. 

 
3.4 Declarația de remitere și renunțare este actul prin care voluntarul își dă acordul de 

a se angaja în activitățile propuse care s-ar putea să includă  
 

3.4.1 Activități cu risc crescut. În cazul în care voluntarul nu respectă regulile 
impuse și normele de protecție a muncii stabilite la instructaj, își asumă în 
mod expres și irevocabil riscul de rănire sau vătămare și eliberează Asociația 
de orice răspundere în caz de vătămare, boală, deces sau distrugere; 

 
3.4.2 Acceptul voluntarului ca ABT să folosească materialele și rezultatele 

obținute, fotografiile, filmele realizate în timpul activităților pentru 
promovarea, creșterea vizibilității și diseminare. 

 
3.5 Fișa de pontaj este documentul prin care voluntarul își va tine evidenta activităților 

de voluntariat. 
 

3.6 Acordul părintelui, dacă este cazul, pentru minori, este documentul semnat de 
părinte sau tutore prin care declară că este de acord ca minorul, al cărui 
reprezentant legal este, să desfășoare activități de voluntariat în ABT și că a luat la 
cunoștință specificul acestora. Acordul se semnează înainte de începerea activității 
de voluntariat. 

 
4. Evaluarea voluntarilor 

 
4.1 Fiecare voluntar ABT va fi evaluat cel puțin o dată pe an de către Coordonatorul 

de voluntari. 
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4.2 Evaluarea voluntarilor se va realiza după următoarele criterii:  
 

1) calitatea activității derulate; 
2) volumul implicării sale; 
3) competente, comportament. 

 
5. Pierderea calității de voluntar 

 
5.1 Pierderea calității de voluntar se face în urma: 

1) denunțării unilaterale a contractului de voluntariat (are loc la inițiativa unei 
pârți, care se comunică și se motivează în scris); 

2) încetării Contractului de voluntariat; 
3) decesului. 

 
F. Reprezentarea ABT în raporturile cu terții 
 
La reprezentarea ABT se vor respecta următoarele reglementări: 
 

1. Reprezentarea ABT este eminamente de competenta Consiliului Director al ABT; 
drept de semnătură au: Președintele sau Directorul Executiv.  

 
2. Secretarul poate primi împuternicire generală sau specială, după caz, din partea 

Consiliului Director. Numirile în funcție trebuie să poarte obligatoriu semnătura 
Președintelui sau a Directorului Executiv.  

 
3. Alți purtători de funcție ai ABT pot efectua acțiuni în numele ABT sau cu efect asupra 

ABT, numai pe baza unei împuterniciri generale sau speciale a Consiliului Director al 
ABT. 

 
4. În cazul vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul ABT este necesar acordul 

Consiliului Director al ABT. 
 

5. Bunurile imobile (terenuri și construcții) pot fi înstrăinate sau închiriate numai cu 
acordul Consiliului Director al ABT. Acordul Consiliului Director al ABT este necesar 
și pentru investițiile privind modificarea construcțiilor.  

 
 
G. Însemnele ABT 
 

1. ABT deține două ștampile de serviciu, care au formă rotundă și cuprind emblema 
asociației. 

 
2. Aceste ștampile se păstrează sub cheie și pierderea ei va fi neîntârziat comunicată 

Consiliului Director. 
 

3. Ștampila de serviciu se folosește în exclusivitate pentru adresele cu caracter oficial ale 
ABT.  

 
4. Ștampila poate fi folosită numai de către Președinte sau Directorul Executiv.  

__________________________________________________________________________________________
Alpha Bank, Sucursala Cluj, IBAN RO41BUCU1022234372020RON, RO80BUCU1022235078021EUR 

C.I.F. 32318780 

mailto:office.babilontravel


H. Distinctii pentru merite deosebite 

Asociatia Babilon Travel 

P-ta Cipariu nr. 15/64, 400191 Cluj, ·Romonia 

Tel.: +40722634027 

E-mail: office. babilontravel@gmail.com 

www.babilontravel.ro 

1. Pentru merite deosebite Consiliul Director poate acorda Diplome de merit. 

2. Propunerile venite din partea membrilor ABT se vor aproba printr-o hotarare a 
Consiliului Director. 

3. De regula diplomele de merit se vor acorda cu prilejul unor evenimente speciale ale 
ABT. 

4. Tinerea unei evidente a diplomelor acordate revine Secretarului. 

Prezentul Regulament de ordine interioara contine un numar de 7 pagini ~i intra in vigoare 
cu data de 30.12.2014. 

Secretar 
Nagy Gabriel Sebastian 
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