
CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
Nr. ....../…… 

 
Între ORGANIZATIA SALVATI COPIII, cu sediul în Intrarea Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899 București, 
România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 1 București, sub nr 
1334/PJ/1990, certificat de înregistrare fiscală nr 3151288/1993, telefon 021 316 61 76, fax 021 312 44 86, email 
rosc@salvaticopiii.ro, www.salvaticopiii.ro, reprezentată de dna Gabriela Alexandrescu în calitate de Preşedinte 
Executiv, numită în continuare Beneficiar 
 
Şi  
………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………. domiciliat(ă) 
în localitatea............................................................, judeţ........................................, Str................................................................., Nr ………, 
CNP................................................................., legitimat cu BI/ CI seria............. nr............................. , eliberat de 
.......................................................................... , la data de............................, disponibil la numărul de telefon................................., 
email ..............................................................................................................., colaborator voluntar în cadrul proiectului 
european Ora de Net, numit în continuare Voluntar, s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii 
nr. 78/2014 a voluntariatului. 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie sustinerea a 5 module educaționale, anual, unui grup de minim 25 de cadre 
didactice, având la bază suportul de curs pus la dispoziție de către Beneficiar, Organizaţia Salvaţi Copiii . 
Modulele educaţionale  sunt descrise în metodologia cursului “Ora de Net - Folosirea utilă, creativă, sigură a 
internetului”.  
Cursul este inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic ………………………………… ,cursul de formare de 
formatori precum şi metodologia aferentă fiecărui modul este asigurată de Beneficiar, Organizaţia Salvaţi Copiii. 
 
2. DURATA CONTRACTULUI  
Prezentul contract se încheie până la data de 31 decembrie 2020, intră în vigoare astăzi 18 ianuarie 2019, data 
semnării de către ambele părţi. 
 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
A. Beneficiarul se obligă: 
3.1 să ofere Voluntarului posibilitatea de participa activ la derularea proiectului Ora de Net  
3.2 să asigure Voluntarului desfăşurarea activităţii în concordanţă cu pregătirea sa profesională dacă este cazul 
şi ţinând cont de nevoile organizaţiei şi în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa;  
3.3 să acorde consultanţă şi să colaboreze cu Voluntarul ori de câte ori este nevoie;  
3.4 să pună la dispoziţia Voluntarului baza metodologică pentru implementarea cursului;  
3.5 să asigure instruirea Voluntarului în vederea pregătirii acestuia pentru desfăşurarea activităţii de 
voluntariat în cadrul programelor derulate de către Beneficiar;  
3.6 să asigure desfăşurarea activităţii în condiţiile legale de protecţie a muncii în funcţie de natura şi 
caracteristicile activităţii respective; 
3.7 durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale 
voluntarului; 
 
B. Voluntarul se obligă: 
3.8 să participe la toate toate sesiunile cursului de formare de formatori organizat de Salvaţi Copiii în vederea 
dezvoltării competenţelor şi abilităţilor necesare pentru asigurarea implementării proiectului educational Ora 
de Net, în cele mai bune condiţii. Cursul de formare va fi derulat în perioada 14-18 ianuarie 2019 şi toate 
costurile vor fi asigurate sau decontate de Beneficiar. 
3.9 să îndeplinească rolul de formator judeţean Ora de Net şi să livreze anual cele 5 module încadrate în 
metodologia cursului “Ora de Net - Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului”, unui grup minim de 25 de 
cadre didactice din judeţ. Pe parcursul celor 2 ani de activitate, voluntarul are obligația să formeze cel puțin 50 de catre 
didactice din județ.  
3.10 să îndeplinească sarcinile primite din partea Beneficiarului şi să raporteze activitatea conform cu obiectivele 
şi regulamentul proiectului educational Ora de Net;  



3.11. să respecte regulile şi reglementările terţelor instituţii în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea ca Voluntar 
al organizaţiei;  
3.12 să acorde o grijă şi atenţie sporite felului în care relaţionează cu copiii, ţinând cont de vulnerabilitatea firească 
a acestora, de finalitatea activităţii pe care o desfăşoară şi de normele, standardele şi principiile organizaţiei;  
3.13 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, în cazul 
informaţiilor care prezintă în mod vădit caracter confidenţial; 
3.14 să participe ori de câte ori este posibil la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către 
Beneficiarul voluntariatului; 
3.15 să respecte regulile de protecţie a muncii şi PSI (Prevenirea şi stingerea incendiilor), conform instrucţiunilor 
din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea;  
3.16 să anunţe absenţa sau imposibilitatea de a participa la activităţile la care este solicitat cu minimum 30 zile 
calendaristice inainte de data la care este programata activitatea; 
3.17 să-şi facă cunoscută orice alta iniţiativă legată de activitatea sa în cadrul proiectului Ora de Net, înainte de a 
o pune în practică;  
3.18 în calitatea sa de reprezentant al organizaţiei, să promoveze ideile şi principiile acesteia şi să adopte o 
conduită corespunzătoare; 
3.19 în relaţiile cu terţii, Voluntarul va respecta şi va apăra numele şi atributele de identificare ale Beneficiarului 
menţionând statutul său în cadrul organizaţiei; 
3.20 să colaboreze cu coordonatorul naţional pentru orice iniţiativă legată de proiectul Ora de Net;  
3.21 să folosească suportul material oferit de Beneficiar conform cu specificul activităţii şi conform înţelegerii cu 
cordonatorul naţional;  
3.22 dacă în anumite contexte va avea rolul de organizator local al unui eveniment marca Ora de Net şi va beneficia 
de un bugetul acordat de Beneficiar, să facă dovada cheltuierilor în termenul agreat cu coordonatorul naţional 
prin predarea documentelor fiscale justificative, în original, şi, după caz, a restului de bani rămas necheltuit. 
Decontul va fi însoţit de listele de prezentă semnate de persoanele prezente la activitate şi de minim 3 fotografii.  
3.23 În îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul contract, Voluntarul se obligă să respecte prevederile 
politicii  Salvaţi Copiii privind Protecţia Copilului ce îi sunt aduse la cunoştinţă şi faţă de care îşi exprimă acordul 
prin   
 semnarea Codului de Conduită, ataşat prezentului act. 
 
4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
4.1 Contractul încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat.  
4.2 Contractul poate fi denunţat unilateral de către fiecare parte, cu preaviz de 30 zile, fără obligaţia prezentării 
motivelor. 

 
5. CLAUZE FINALE 
5.1 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea corespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă 
regulilor prevăzute de art. 999 şi art. 1000, alin. 3 Cod Civil. 
5.2 În cazul în care Voluntarul, nerespectând prevederile prezentului contract, provoacă prejudicii imaginii 
Beneficiarului sau dă dovadă de imoralitate şi conduită incompatibilă cu calitatea sa de voluntar, contractul va fi 
reziliat de plin drept. 

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

 
 

BENEFICIAR  VOLUNTAR 

Organizaţia Salvaţi Copiii  Nume: 

Gabriela Alexandrescu  Semnătură: 
Preşedinte Executiv   

   



CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
Nr. ....../…… 
 

Între ORGANIZATIA SALVATI COPIII, cu sediul în  Intrarea Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899 București, 
România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 1 București, sub nr 
1334/PJ/1990, certificat de înregistrare fiscală nr 3151288/1993, telefon 021 316 61 76, fax 021 312 44 86, 
email rosc@salvaticopiii.ro, www.salvaticopiii.ro, reprezentată de dna Gabriela Alexandrescu în calitate de 
Preşedinte Executiv, numită în continuare Beneficiar 
Şi  
………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………. domiciliat(ă) 
în localitatea............................................................, judeţ........................................, Str................................................................., Nr 
………, CNP................................................................., legitimat cu BI/ CI seria............. nr............................. , eliberat 
de .......................................................................... , la data de............................, disponibil la numărul de 
telefon................................., email ............................................................................................................... colaborator voluntar în 
cadrul proiectului european Ora de Net, numit în continuare Voluntar, s-a convenit încheierea prezentului 
contract în baza Legii nr. 78/2014 a voluntariatului. 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie îndeplinirea de către Voluntar a rolului de formator judeţean Ora de Net 
şi livrarea anuală a celor 5 module încadrate în metodologia cursului “Ora de Net - Folosirea utilă, creativă, 
sigură a internetului” adresat unui grup minim de 25 de cadre didactice din judeţ. Cursul este inclus în oferta de 
formare a Casei Corpului Didactic ……….. şi este dezvoltat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii. 
1.2 Părţile prezentului contract se obligă să respecte cu stricteţe regulile ce reglementează activitatea de 
voluntariat. 
1.3 În executarea contractului de voluntariat, Voluntarul se subordonează conducerii organizaţiei. 
 
2. DURATA CONTRACTULUI  
Prezentul contract se încheie până la data de 31 decembrie 2020, intră în vigoare astăzi 18 ianuarie 2019, data 
semnării de către ambele părţi. 
 
4. OBLIGAŢIILE 
PĂRŢILOR A. Beneficiarul 
se obligă: 
3.1 să ofere Voluntarului posibilitatea de participa activ la derularea proiectului Ora de Net  
3.2 să asigure Voluntarului desfăşurarea activităţii în concordanţă cu pregătirea sa profesională dacă este cazul 
şi ţinând cont de nevoile organizaţiei şi în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa;  
3.3 să acorde consultanţă şi să colaboreze cu Voluntarul ori de câte ori este nevoie;  
3.4 să pună la dispoziţia Voluntarului baza tehnico-materială sau de altă natură, în limita disponibilităţii 
acesteia;  
3.5 să asigure instruirea Voluntarului în vederea pregătirii acestuia pentru desfăşurarea activităţii de 
voluntariat în cadrul programelor derulate de către Beneficiar;  
3.6 să asigure desfăşurarea activităţii în condiţiile legale de protecţie a muncii în funcţie de natura şi 
caracteristicile activităţii respective; 
3.7 durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale 
voluntarului; 
 
B. Voluntarul se obligă: 
3.8 să participe la toate toate sesiunile cursului de formare de formatori organizat de Salvaţi Copiii în vederea 
dezvoltării competenţelor şi abilităţilor necesare pentru asigurarea implementării proiectului educational Ora 
de Net, în cele mai bune condiţii. Cursul de formare va fi derulat în perioada 14-18 ianuarie 2019 şi toate 
costurile vor fi asigurate sau decontate de Beneficiar. 
3.9 să îndeplinirea de către Voluntar a rolului de formator judeţean Ora de Net şi livrarea anuală a celor 5 
module încadrate în metodologia cursului “Ora de Net - Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului” adresat 
unui grup minim de 25 de cadre didactice din judeţ. Cursul este inclus în oferta de formare a Casei Corpului 
Didactic ……….. şi este dezvoltat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii. 
3.10 să îndeplinească sarcinile primite din partea Beneficiarului şi să raporteze activitatea conform cu 
obiectivele proiectului în care este implicat;  



3.11. să respecte regulile şi reglementările terţelor instituţii în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea ca Voluntar 
al organizaţiei;  
3.12 să acorde o grijă şi atenţie sporite felului în care relaţionează cu copiii, ţinând cont de vulnerabilitatea 
firească a acestora, de finalitatea activităţii pe care o desfăşoară şi de normele, standardele şi principiile 
organizaţiei;  
3.13 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, în cazul 
informaţiilor care prezintă în mod vădit caracter confidenţial; 
3.14 să participe ori de câte ori este posibil la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către 
Beneficiarul voluntariatului; 
3.15 să respecte regulile de protecţie a muncii şi PSI (Prevenirea şi stingerea incendiilor), conform 
instrucţiunilor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea;  
3.16 să anunţe absenţa sau imposibilitatea de a participa la activităţile la care este solicitat cu minimum 30 zile 
calendaristice inainte de data la catre este programata activitatea; 
3.17 să-şi facă cunoscută orice alta iniţiativă legată de activitatea sa în cadrul proiectului Ora de Net, înainte de 
a o pune în practică;  
3.18 în calitatea sa de reprezentant al organizaţiei, să promoveze ideile şi principiile acesteia şi să adopte o 
conduită corespunzătoare; 
3.19 în relaţiile cu terţii, Voluntarul va respecta şi va apăra numele şi atributele de identificare ale Beneficiarului 
menţionând statutul său în cadrul organizaţiei; 
3.20 să colaboreze cu coordonatorul naţional pentru orice iniţiativă legată de proiectul Ora de Net;  
3.21 să folosească suportul material oferit de Beneficiar conform cu specificul activităţii şi conform înţelegerii 
cu cordonatorul naţional;  
3.22 dacă în anumite contexte va avea rolul de organizator local al unui eveniment marca Ora de Net şi va 
beneficia de un bugetul acordat de Beneficiar, să facă dovada cheltuierilor în termenul agreat cu coordonatorul 
naţional prin predarea documentelor fiscale justificative, în original, şi, după caz, a restului de bani rămas 
necheltuit. Decontul va fi însoţit de listele de prezentă semnate de persoanele prezente la activitate şi de minim 
3 fotografii. 

 3.23 În îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul contract, Voluntarul se obligă să respecte prevederile 
politicii   
 Salvaţi Copiii privind Protecţia Copilului ce îi sunt aduse la cunoştinţă şi faţă de care îşi exprimă acordul prin   
 semnarea Codului de Conduită, ataşat prezentului act. 
 
4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
4.1 Contractul încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat.  
4.2 Contractul poate fi denunţat unilateral de către fiecare parte, cu preaviz de 30 zile, fără obligaţia prezentării 
motivelor. 

 
5. CLAUZE FINALE 
5.1 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea corespunzătoare a contractului de voluntariat este 
supusă regulilor prevăzute de art. 999 şi art. 1000, alin. 3 Cod Civil. 
5.2 În cazul în care Voluntarul, nerespectând prevederile prezentului contract, provoacă prejudicii imaginii 
Beneficiarului sau dă dovadă de imoralitate şi conduită incompatibilă cu calitatea sa de voluntar, contractul va 
fi reziliat de plin drept. 
 
Încheiat astăzi, data ______________________________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

BENEFICIAR  VOLUNTAR 

Organizaţia Salvaţi Copiii  Nume: 

Gabriela Alexandrescu  Semnătură: 
Preşedinte Executiv   

 
 
 
 
 



CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PROTECŢIA COPIILOR 
 

 

Toţi angajaţii, colaboratorii şi voluntarii Salvaţi Copiii trebuie să se conformeze acestui Cod de 
Conduită. 
 

 Nu vor lovi sau abuza fizic copiii;
 Nu vor avea relaţii fizice/sexuale cu vreun copil
 Nu vor avea cu vreun copil relaţii care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive inclusiv în 

mediul online;
 Nu vor acţiona într-o manieră abuzivă sau care ar putea supune copiii riscului unui abuz inclusiv 

în mediul online şi în comunicarea pe reţele sociale;
 Nu vor folosi un limbaj, nu vor face sugestii şi nu vor da sfaturi inadecvate, jignitoare sau abuzive;
 Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual;
 Nu vor lua acasă, peste noapte, vreun copil cu care lucrează, în special dacă acesta este 

nesupravegheat;
 Nu vor dormi în aceeaşi cameră sau în acelaşi pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează;Nu vor 

petrece timp singur cu un copil, izolat de alte persoane;
 Nu vor realiza copiilor activităţi de îngrijire personală, intimă, pe care aceştia şi le pot face singuri;
 Nu vor susţine, încuraja copilul să manifeste un comportament considerat delincvent, agresiv, 

neconform normelor sociale şi legale;
 Nu vor acţiona într-o manieră care să umilească, ruşineze, degradeze, să îi facă pe copii să se simtă 

inferiori sau care poate produce orice formă de abuz emoţional;
 Nu vor avea un comportament discriminator sau preferenţial faţă de unii copii în defavoarea 

altora;
 Nu vor contacta şi nu vor accepta invitaţia copiilor de a comunica în afara scopului şi contextului 

activităţii desfăşurate în cadrul organizaţiei.
 

Această listă nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că persoanele care activează în 
programele Salvaţi Copiii, în orice statut, nu vor avea un comportament sau acţiuni dăunătoare sau 
abuzive la adresa copiilor. 
 
 
 

 

Declar că am luat la cunoştinţă Codul de Conduită şi următoarele:  

•Nu am fost și nu sunt implicat într-o anchetă sau procedură penală în care să fi îndeplinit calitatea de 
suspect sau inculpat; 
•Nu sunt și nu am fost vreodată condamnat pentru săvârșirea vreunei infracțiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nume voluntar: 
 

Data: 
 

Semnătură: 



DECLARAŢIE 
 

Declar că accept să activez ca voluntar pentru Organizaţia Salvaţi Copiii şi să mă angajez în activităţile 
ce ţin de natura activităţii de voluntariat în cadrul proiectului Ora de Net. 
 

Înţeleg că activităţile s-ar putea să includă, fără a se limita la organizarea de activităţi educaţionale pe 
teme legate de protecţia şi educaţia copiilor, cadrelor didactice, părinţilor şi specialiştilor privind 
folosirea utilă, sigură şi creativă a Internetului. 
 

Prin crearea contului pe platforma VoluntApp, consimt în mod liber, informat şi fără a fi constrâns să 
devin voluntar, în următoarele condiţii:  

1. Renunţare. Voluntarul declară că renunţă la orice pretenţie împotriva Organizaţiei Salvaţi Copiii 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 este de acord că 
Organizaţia Salvaţi Copiii 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. Acord cu privire la folosirea datelor personale. Voluntarul declară că este de acord cu Termenii 
şi Condiţiile prezentate în Politica de folosire a datelor personale descrisă în secţiunea special 
dedicată acestui subiect din secţiunea „Creare cont nou”.  

3. Subordonare. Voluntarul este direct subordonat Coordonatorului comunităţii de voluntari Ora de 
Net şi acesta va fi primul contactat în orice situaţie privind activitatea voluntarului. 

 

 

Este important ca toţi angajaţii, colaboratorii, voluntarii şi toate persoanele care lucrează cu 
copiii sub egida Salvaţi Copiii să: 
 

 Respecte Codul de conduită pus la dispoziţie de Organizaţia Salvaţi Copiii
 Nu fi fost niciodată arestat, să nu se fi aflat în executarea vreunei măsuri preventive neprivative de 

libertate
 Nu am fost și nu sunt implicat/ă într-o anchetă sau procedură penală în care să fi îndeplinit 

calitatea de suspect sau inculpat;
 Identifice situaţiile care prezintă anumită riscuri referitoare la viaţa şi dezvoltarea copilului;
 Planifice şi să îşi organizeze munca şi locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii 

copilului la abuz;
 Dea dovadă de transparenţă, pe cât posibil, în activităţile pe care le desfăşoară cu copiii;
 Creeze un mediu deschis şi sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuţie şi 

dezbătută;
 Se asigure că au o cultură a responsabilităţii, astfel încât să existe o reacţie imediată la practicile 

inadecvate sau comportamentele potenţial abuzive;
 Discute cu copiii despre relaţia pe care o şi să îi încurajeze să le comunice orice problemă care 

poate apărea;
 Îi încurajeze pe copii – să discute cu ei despre drepturile pe care le au, online şi offline, ce este 

acceptabil şi ce nu, ce pot face în cazul în care există o problemă;
 Informeze imediat coordonatorul proiectului în care îşi desfăşoară activitatea dacă iau contact 

direct cu o situaţie care încalcă prevederile acestui document;
 

Nume Voluntar: 
 

Data: 
 

Semnătură: 



POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE 
 

Platforma VolunApp este un instrument digital de centralizare a activităţilor desfăşurate în cadrul 
proiectului european Ora de Net coordonat de Organizaţia Salvaţi Copiii.  

În acord cu Noul Regulament General de Protecție a Datelor, intrat în vigoare începând cu Mai 2018, 
facem următoarele precizări. 
 

Scopul stocării datelor înregistrate de utilizatorii platformei este acela de a monitoriza, evalua şi 
certifica activităţile susţinute de cei care activează în regim de voluntariat în cadrul proiectului Ora de 
Net. 
 

Organizația Salvați Copiii, coordonator al proiectului Ora de Net, va avea acces la aceste date de 
identificare înregistrate de dvs. În situaţii specifice care ţin de politicile şi termenii de raportare a 
rezultatelor proiectului, finanţatorii vor avea acces la conţinutul înregistrat pe platforma de raportare 
a activităţilor educaţionale Ora de Net. Aceştia ar putea fi : Comisia Europeană - Innovation and 
Networks Executive Agency (INEA), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul 
intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi alte instituţii cu rol de verificare şi avizare în cadrul 
Guvernului României care vor fi desemnate oficial pentru evaluarea proiectului.  

O altă situaţie specifică în care vom fi nevoiţi să alocăm acces temporar la datele înregistrate este în 
cazul unui audit intern sau extern. 
 

Data limită a stocării datelor cu caracter personal va fi 31 decembrie 2022. După această dată, 
raportările pe care le vom pune la dispoziţia finanţatorilor proiectelor marca Ora de Net vor fi 
anonimizate și nici nu vor fi corelate cu datele personale ale utilizatorilor. 
 

Ştergerea permanentă a contului şi datelor personale aferente  

Puteţi oricând să vă retrageți consimțământul de prelucrare a datelor. Menționăm că acest lucru implică 
ştergerea completă a datelor stocate pana la acel moment prin crearea contului pe platforma 
VoluntApp. 
 

Modalitatea prin care puteți solicita acest lucru presupune trimiterea unui email la adresa 
contact@oradenet.ro cu următoarele menţiuni:  

 Emailul trebuie să fie trimis de pe aceeaşi adresă de email pe care o aveți corelată cu contul de 

acces pe platforma VoluntApp
 La subiectul emailului veţi nota – ŞTERGERE CONT DESCHIS PE PLATFORMA VOLUNTAPP
 În corpul emailului veţi menţiona să sunteţi titularul acelui cont şi veţi introduce toate detaliile 

pe care le aveţi înregistrate în secţiunea “Profilul meu” de pe platforma VolunApp. Opţional, 

puteţi introduce motivul ştergerii contului.
 

IMPORTANT! Ştergerea permanentă a contului de pe platforma VoluntApp implică şi întreruperea 
posibilităţii de primire a documentelor justificative nominale asociate cu contribuţia dvs trecută în 
cadrul proiectului Ora de Net. Profilul dvs va fi anonimizat şi informaţiile incluse de dvs. pe platformă, 
inclusiv cele în care aţi etichetat şi alte persoane cu care aţi colaborat, vor fi în continuare accesibile 
însă nu va conţine datele dvs reale ci un cod format din cifre şi litere. 
 

 

Nume Voluntar: 
 

Data: 
 

Semnătură: 

mailto:contact@oradenet.ro

