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1. De ce voluntariat? 

Dacã rãspunsul este negativ de ambele pãrþi, atunci poþi renunþa fãrã probleme,
fãrã a-þi afecta în vreun fel CV-ul sau viitoarea carierã profesionalã. 

Iar dacã rãspunsul se dovedeºte a fi afirmativ, poþi sã te implici ºi mai mult în
activitatea de voluntariat, sã înveþi astfel mai mult despre noul domeniu cãruia
te-ai decis sã te dedici ºi sã îþi perfecþionezi abilitãþile. Într-un final, voluntariatul
se poate finaliza cu legãturi foarte multe pe care þi le faci, cunoscând o mulþime
de oameni, câºtigând experienþã ce poate fi adãugatã la CV. Sau, în cel mai
fericit caz, se poate finaliza chiar cu un loc de muncã remunerat. 

Pentru studenþi sau proaspãt absolvenþi, voluntariatul poate fi o bilã albã în faþa
altora care se dovedesc a fi gata de a se angaja, dupã ce au studiat ºi au avut
job-uri de varã. Voluntariatul demonstreazã abilitãþi ºi cunoºtinþe de ordin
practic, este o dovadã de muncã într-un mediu profesionist, precum ºi de spirit
civic, de implicare în viaþa comunitãþii. 

Pentru cei care s-au sãturat de actualul loc de muncã, voluntariatul este o
schimbare binevenitã . Îþi permite sã te pui în situaþii noi, sã vezi ce te intereseazã
ºi îþi place cu adevãrat. În plus, îþi oferã luxul de a putea greºi - ºansa de a risca
fãcând ceva ce nu ai mai fãcut niciodatã ºi de a învãþa din aceastã experienþã,
chiar dacã nu îþi reuºeºte. 

Voluntariatul aratã posibililor angajatori nu doar cã vrei o schimbare în ceea ce
priveºte locul tãu de muncã, ci cã deja ai fãcut aceastã schimbare, iar acum eºti
gata sã îþi extinzi activitãþile într-o adevãratã carierã. 

În plus, tot mai mulþi angajatori cautã în CV-uri activitãþi voluntare, pentru cã ele
dovedesc angajamentul ºi seriorizatatea, dovedesc cã îþi pasã de ce se întâmplã
în jur, dovedesc cã vrei sã ajuþi, ºi o faci chiar ºi benevol. 

Voluntariatul nu are limitã de vârstã. Poþi fi încã pe bãncile liceului, poþi fi student,
poþi fi adult, ºi poþi fi chiar ºi pensionar. Nu conteazã! Important este cã vrei sã
te implici, iar ajutorul tãu este binevenit oricând. Indiferent de vârstã, existã
activitãþi pentru fiecare, ºi fiecare poate aduce o schimbare. 
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Te afli la începutul carierei ºi încã nu ºtii încotro sã o apuci?
Voluntariatul reprezintã o soluþie perfectã pentru a-þi explora po-
sibilitãþile profesionale. Este un mod simplu ºi în general fãrã
riscuri, care îþi va permite sã descoperi dacã îþi place sã munceºti
într-un anumit domeniu, ºi cât de priceput eºti. 



Unora nu le place ideea de a avea beneficii de pe urma muncii voluntare. Existã
o anumitã concepþie în a vedea voluntariatul ca pe un act de caritate, bazat pe
altruism ºi dãruire. Cel mai bun voluntariat implicã într-adevãr dorinþa de a-i
salva pe alþii, de a-i ajuta ºi de a le face un bine, dar acest lucru nu exclude ºi
alte motivaþii din partea voluntarului. 

Aºa cã, decât sã consideri voluntariatul ca pe ceva ce faci pentru niºte oameni
care nu sunt atât de norocoºi precum eºti tu, poþi începe sã vezi voluntariatul ca
pe un schimb. 

Gândeºte-te cã cei mai mulþi oameni se aflã într-un punct critic al vieþii. Azi ai
putea sã îi ajuþi, iar mâine, cine ºtie?, ai putea fi tu cel care primeºte ajutor. Poate
acum înveþi pe cineva sã citeascã, de exemplu, iar acea personã îþi va apãra
drepturile într-o bunã zi, în mod voluntar. 

Voluntariatul include ºi un "ajutor de sine". Deci, activitatea de voluntar poate
implica ºi faptul cã tu adaugi efortul tãu la munca altora, pentru a-i ajuta, pentru
a le face munca mai uºoarã ºi viaþa mai bunã. 

Motivaþiile tale: 

Gândeºte-te cât de mult primeºti atunci când dai sau oferi ceva ºi gândeºte-te
clar de ce ai vrea sã fii voluntar. Ai putea avea mai multe motive. Iatã câteva
dintre posibilele motivaþii cu care se identificã majoritatea voluntarilor: 
- Pentru a simþi cã aduci schimbare în mediul tãu;
- Pentru a-þi folosi aptitudinile ºi abilitãþile dintr-un anumit domeniu;
- Pentru a cunoaºte o anume comunitate;
- Pentru a-þi demonstra angajamentul faþã de o anumitã cauzã;
- Pentru a câºtiga abilitãþi de lider;
- Pentru a face ceva ce þi-ai dorit dintotdeauna, dar nu ai avut ºansa;
- Pentru a-þi face datoria civicã;
- Pentru a avea satisfacþia ajutorului oferit cuiva, la nevoie;
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Oamenii se dedicã voluntariatului dintr-o mulþime de motive,
toate însã centrându-se, în general, pe ideea de ajutor, pentru a
ajuta oamenii ºi a sprijini diverse cauze. Nu este însã nici o
problemã dacã vrei ºi tu, în acelaºi timp, sã ai beneficiile tale din
aceastã activitate. 

2. Motivaþii ca sã devii voluntar



- Pentru cã vrei sã faci ceva ce altul nu poate sã facã;
- Pentru a învãþa ceva nou; 
- Pentru a ajuta un prieten, o rudã, o persoanã în vârstã, sau bolnavã;
- Pentru a-þi face prieteni ºi a cunoaºte oameni noi ºi o altã comunitate; 
- Pentru a-þi da un motiv în plus sã te implici într-o activitate;
- Pentru a-þi ocupa timpul liber;
- Pentru a te simþi mândru de tine;
- Pentru a explora posibilitatea unei noi cariere; 
- Pentru a face ceva diferit de slujba de zi cu zi; 
- Pentru a adãuga ceva la CV;
- Pentru a te reorienta explorând noi teritorii; 
- Pentru a fi parte dintr-o echipã; 
- Pentru a te testa; 
- Pentru a schimba ceva din activitatea zilnicã;  
- Pentru cã ºi tu ai avut cândva nevoie de ajutorul unui voluntar; 
- Pentru a câºtiga un anume statut. 

Probabil cã ai oricum motivele tale speciale. Þine însã minte cã depinde de
motivaþiile ºi doleanþele tale unde vei face voluntariatul ºi sub ce formã îþi vei
oferi serviciile. O datã ce ai început aceastã activitate, vei continua sã ajuþi, cât
timp vei simþi cã dorinþele tale se împlinesc. Atât timp cât serveºti cu sinceritate
comunitatea în cadrul cãreia te-ai angajat sã faci voluntariat, trebuie sã fii
conºtient cã are loc permanent un schimb între tine ºi cei pe care îi sprijini,
schimb de experienþã, de cunoºtinþe, care nu ºtii niciodatã când te vor ajuta.

3. Cum sã cauþi organizaþia la care sã devii voluntar? 

În loc sã alegi domeniul de voluntariat, astfel încât sã te foloseºti de abilitãþile
profesionale, gândeºte-te mai bine sã gãseºti o formã de serviciu în slujba
comunitãþii care sã se refere la dorinþele tale neîndeplinite încã. 

Îþi place showbiz-ul? Existã o mulþime de trupe de teatru, ce probabil cã abia
aºteaptã un voluntar care sã le ajute. Dacã nu poþi cânta sau nu ai talent
actoricesc, te poþi ocupa de tot ce þine de scenã, costume, sau organizare.
Ideea este cã vei fi parte din acea comunitate ºi îi vei simþi pulsul. 
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Unul din lucrurile extraordinare ale voluntariatului este cã le
permite oamenilor sã îºi împlineascã un vis. Mulþi dintre noi ne
dorim, în secret, sã petrecem câteva zile într-un anume loc, sã
îmblânzim lei, poate, sau sã salvãm vieþi. Dar drumul vieþii
noastre profesionale, ori poate talentele noastre adevãrate, au
direcþii mai pragmatice.  



Îþi plac animalele? Existã foarte puþine slujbe plãtite care îþi oferã contact cu
animalele. Dar poþi face voluntariat la o grãdinã zoologicã, alãturi de îngrijitori,
fiind astfel aproape ºi de animale, cunoscându-le mai bine, îngrijindu-le,
petrecând timp în jurul lor. 

Oamenii vor aprecia cu siguranþã ajutorul tãu în a avea grijã de animalele fãrã
stãpâni ºi a le gãsi pãrinþi adoptivi. 

Te visezi într-un halat alb? Atunci poþi face voluntariat într-un spital, sau oriunde
au loc activitãþi medicale. Nu vei practica medicina, dar vei ajuta pacienþii sã se
recupereze print-o atitudine prieteneascã, îngrijire ºi atenþie. Dacã eºti dispus sã
treci printr-un training intensiv, te poþi alãtura unei echipe ce oferã ajutor de
urgenþã ºi, chiar ºi ca voluntar, vei putea astfel salva vieþi cu adevãrat. 

Unele vise nu sunt atât de dramatice. Poate îþi doreºti sã fii manager sau lider.
Poþi conduce atunci un comitet de voluntari, sau poþi deveni coordonator al unui
proiect ori eveniment special, sau poþi sã activezi ca lider de echipã, preluând
responsabilitãþi. 

Voluntariatul mai poate fi o ºansã de a obþine liniºtea interioarã. Ai un job care
te þine la birou toatã ziua? Alãturã-te atunci unei comunitãþi ce-ºi desfãºoara
activitatea într-un parc, în aer liber, fãcând poate chiar drumeþii pe munþi.

Fiecare are vise diferite, dar cel mai important este cã existã soluþia
voluntariatului care se potriveºte fiecãruia. Oferã-þi, deci, ºansa unei schimbãri. 

4. Cum te poþi folosi ulterior de activitatea de voluntariat?
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Atunci când îþi cauþi un loc de muncã, CV-ul este prima ta carte
de vizitã. CV-ul prezintã potenþialul tãu ca viitor angajat, ºi
bineînþeles cã vrei sã se evidenþieze de CV-urile altor aplicanþi.
Un mod de a atrage interesul unui angajator este de a arãta cã
ai spirit civic, cã eºti sau ai fost implicat în diverse activitãþi
comunitare. Acest lucru denotã seriozitate, angajament ºi
solidaritate.

Cu alte cuvinte, asigurã-te cã activitatea ta de voluntariat va apãrea pe CV.  
Una din greºelile adesea întâlnite este cã ar exista un singur mod corect de a
redacta un CV. De fapt, cel mai important lucru este sã prezinþi informaþia, în aºa
fel încât sã te ajute la atingerea obiectivului propus. Dacã îi spui unui posibil
angajator cã vrei o anume slujbã, CV-ul trebuie atunci sã dovedeascã faptul cã
eºti cel mai potrivit pentru acea slujbã. 



Adesea experienþa profesionalã poate sã nu conteze atât de mult precum
angajamentul într-o activitate de voluntariat, demonstrând astfel
conºtiinciozitatea ºi puterea de muncã, dorinþa de a ajuta ºi de a te implica. 

Una din metodele aplicate de mulþi este de a adãuga o secþiune separatã în CV,
denumitã "Servicii comunitare", sau "Muncã voluntarã". Astfel se evidenþiazã
activitãþile de voluntariat pentru a arãta interesul faþã de lucruri din afara
câmpului profesional, lucruri care nu au rãmas doar la nivel de principiu sau
hobby. 

Ia deci în calcul introducerea activitãþilor voluntare depuse într-o secþiune
separatã a CV-ului. Chiar dacã nu ai fost remunerat ºi nu consideri voluntariatul
ca pe o slujbã, activitatea a fost cu siguranþã una productivã ºi trebuie
consideratã ca o experienþã. Cheia este sã transformi ce ai câºtigat din
activitatea de voluntariat în limbajul activitãþilor remunerate pentru care vei
aplica ulterior. 

Descrie activitatea de voluntariat sub formã de reuºitã, evidenþiind abilitãþile pe
care le-ai demonstrat, pe de-o parte, ºi dobândit, pe de altã parte. Vorbeºte de
rezultatele activitãþii, de modul cum ai perseverat, cum þi-ai atins obiectivele ºi ce
ai învãþat. 

Dacã eºti student ºi în cãutarea primului job adevãrat, faptul cã poþi sã arãþi pe
CV-ul tãu cã ai fost voluntar va demonstra cã ai interese în plus faþã de cele
educaþionale. Activitãþile de voluntariat aratã cã eºti energic ºi dornic de a te
implica, asigurându-te astfel cã te dovedeºti un serios viitor angajat. 

Cât priveºte legislaþia voluntariatului în România, legea reglementeazã
promovarea ºi facilitarea participãrii cetãþenilor români ºi strãini, în spiritul
solidaritãþii civice, la acþiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de
drept public ºi de persoane juridice de drept privat, fãrã scop patrimonial,
precum ºi participarea tinerilor la programele internaþionale de voluntariat,
implementate de structuri descentralizate, în strânsã legãturã cu autoritãþile
naþionale responsabile pentru problemele tineretului. 

Articolul 6 al legii voluntariatului are în vedere faptul cã "voluntariatul se
desfãºoarã pe baza unui contract încheiat în formã scrisã sub sancþiunea nulitãþii
absolute, între voluntar ºi organizaþia gazdã, în condiþii de libertate contractualã
a pãrþilor ºi cu respectarea dispoziþiilor prezentei legi."
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Recrutarea implicã însã, întâi de toate stabilirea în mod clar a profilului
voluntarului de care este nevoie în cadrul unei organizaþii, conform
responsabilitãþilor pe care acesta le va avea. Procesul de recrutare implicã
elaborarea unor strategii de atragere a voluntarilor ºi de încurajare a
participãrii voluntare la activitãþile unei organizaþii. Odatã recrutaþi voluntarii,
aceºtia trebuie instruiþi, pentru a primi informaþii generale despre organizaþie ºi
poziþia pe care o vor ocupa. Astfel, voluntarii vor ºti exact ce se aºteaptã de la
ei, ce au de fãcut ºi deci se vor simþi mai încrezãtori ºi mai pregãtiþi sã înceapã
activitatea. 

Supervizarea ºi evaluarea sunt atât în beneficiul organizaþiei, cât ºi al
voluntarilor. Organizaþia trebuie sã ºtie dacã voluntarul îºi îndeplineºte efectiv
rolul ºi are nevoie ºi de confirmarea acestui fapt. Evaluarea periodicã oferã
organizaþiei ºi voluntarului posibilitatea de a vedea cum evolueazã voluntarul ºi
dacã trebuie fãcute schimbãri pentru îmbunãtãþirea performanþelor ºi a
satisfacþiei.

Recunoaºterea este urmãtoarea treaptã care cel mai adesea se exprimã prin
mulþumiri. Unele organizaþii îºi dovedesc aprecierea faþã de voluntari invitându-i
la diferite reuniuni sau petreceri. Cu o bunã planificare ºi un management bun,
o organizaþie poate sã îºi pãstreze voluntarii ºi, în acelaºi timp, este gata de a
atrage alþii noi, atunci când este cazul.

Recrutarea

Recrutarea este procesul de gãsire a voluntarilor. Deºi pare simplu, procesul se
dovedeºte a fi de multe ori la fel de greu ºi obositor de realizat, precum cel
dedicat angajãrilor. Trebuie avut în vedere ca procesul sã nu se finalizeze
acceptând voluntari, de care apoi organizaþia nu se va putea folosi, sau
respingând toþi voluntarii. Existã trei modele de bazã prin care pot fi recrutaþi
voluntarii. Primul model se numeºte "Recrutarea de încãlzire", ºi este folosit când
poziþiile voluntarilor sunt pentru o perioadã scurtã de timp (precum un eveniment
special), iar poziþia pentru care se cautã voluntari nu are nevoie de calificãri
speciale, o anumitã instruire, ºi pe care o poate face oricine. 
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5. Recrutarea voluntarilor 

Recrutarea voluntarilor este un proces care necesitã mai multe
etape: 
- desemnarea poziþiilor oferite pentru voluntariat; 
- crearea de formulare de aplicare; 
- elaborarea procedurilor ºi a politicilor aplicabile;
- educarea celorlalþi membri ai organizaþiei despre ce înseamnã
implicarea voluntarilor în echipã. 



Metodele de bazã implicã diseminarea informaþiei despre programul respectiv,
adicã distribuirea de broºuri ºi informaþii, inclusiv cãtre presã.

Al doilea model se numeºte "Recrutarea unui grup þintã" ºi reprezintã un proces
de planificare conºtiincioasã a unei campanii, al cãrei rezultat se adreseazã
unei audienþe restrânse. Acest model este dezirabil de obicei atunci când este
nevoie de persoane cu abilitãþi speciale. 

Planificarea unei campanii de recrutare din acest model, implicã luarea în
considerare a patru întrebãri principale: 
1. De cine avem nevoie? 
2. Cine ar putea sã ne ofere ceea ce avem noi nevoie? 
3. Cum am putea comunica cu voluntarii de care avem nevoie?
4. Ce i-ar motiva?

Lucrând cu acest gen de întrebãri, organizaþia poate elabora pentru fiecare
poziþie de voluntariat, un mijloc de localizare ºi identificare a potenþialilor
voluntari ce deþin capacitatea de care este nevoie.  

Al treilea model de recrutare se numeºte "Recrutarea cercurilor concentrice",
model ce implicã identificarea celor care deja au venit în contact cu organizaþia
care doreºte sã îi recruteze. Posibilii voluntari pot fi clienþi ai organizaþiei, rude
sau prieteni ai angajaþilor organizaþiei, cunoºtinþe sau orice persoane care au
fost implicate, într-un fel sau altul, în respectiva organizaþie. 

Avantajul acestui model este cã grupul vizat este deja familiarizat cu
organizaþia sau cu problemele pe care aceasta le abordeazã, precum ºi cã
voluntarul va veni la recomandarea cuiva. 

Mesajul campaniilor de recrutare a voluntarilor trebuie sã fie unul îndrumãtor, o
explicaþie a faptului pentru care organizaþia meritã timpul ºi efortul voluntarului.
Mesajul trebuie sã fie scurt, simplu, o manierã directã de a comunica
voluntarului nevoia pentru serviciile acestuia ºi ajutorul pe care îl poate oferi prin
activitatea sa. Totodatã, organizaþia trebuie sã se asigure cã include în acest
mesaj ºi nevoia comunitãþii de a fi ajutatã prin voluntariat. 

Cel mai eficient mod este ca grupul de voluntari pe care deja îl deþine o
organizaþie sã îºi informeze prietenii sau cunoºtinþele cã pot sã se înscrie la
acþiuni de voluntariat. 

Interviul

Ghidarea întregului proces de intervievare trebuie sã aibã la bazã ideea cã
organizaþia este în cãutarea celei mai calificate persoane pentru postul
respectiv.
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Aceasta cere ca operatorul de interviu sã planifice atent aceastã operaþiune,
astfel încât sã obþinã informaþiile de care este nevoie pentru a evalua calificãrile
candidatului pentru respectiva poziþie. 

Pre-intevievarea - aceastã etapã cuprinde recapitularea întrebãrilor ºi decizia
dacã interviul se va desfãºura pe baza unui chestionar, sau sub forma unei
discuþii prieteneºti;  

Deschiderea interviului - Operatorul interviului trebuie sã facã astfel încât
potenþialul voluntar sã se simtã relaxat; 

Interviul - toþi intervievaþii trebuie întrebaþi aceleaºi întrebãri, trebuie sã li se
spunã sarcinile poziþiei pentru care aplicã, ºi toþi trebuie sã fie puºi în faþa
aceloraºi situaþii pentru a fi evaluaþi corect. 

Este foarte important ca aplicantului sã i se dea timp sã vorbeascã. La fel de
important este însã ºi ca organizaþia sã se prezinte corect ºi sã expunã clar
responsabilitãþile aplicantului. Posibilul voluntar trebuie sã ºtie cã poate
întrerupe pentru a întreba ceva, sau pentru a spune dacã este nelãmurit de ceva;

Finalul interviului - indiferent de rezultat, organizaþia trebuie sã îi mulþumeascã
aplicantului pentru interesul pe care l-a avut pentru respectiva organizaþie,
precum ºi pentru faptul cã este dispus sã îºi ofere serviciile sub formã de
voluntariat;

Evaluarea interviului - aceasta este probabil cea mai grea sarcinã a întregului
proces ºi se recomandã concizie ºi obiectivitate. Organizaþia trebuie sã
recapituleze pe scurt toate interviurile cu toþi aplicanþii, ºi sã se asigure cã
ambele pãrþi au comunicat adecvat. La rândul sãu, voluntarul trebuie sã aibã o
idee clarã asupra solicitãrii organizaþiei ºi o perioadã de disponibilitate pentru
desfãºurarea activitãþilor din cadrul acesteia.

Contractul de voluntariat

Este recomandat ca organizaþia sã facã un contract cu voluntarii sãi. Aceasta
înseamnã elaborarea unei înþelegeri în scris între organizaþie ºi voluntar,
înþelegere care sã defineascã angajamentul pe care ºi-l iau ambele pãrþi.
Înþelegerea contractualã va include responsabilitãþile ºi sarcinile ambelor pãrþi
implicate în acest parteneriat. 

Totodatã, contractul reprezintã un bun punct de referinþã pentru a defini posibile
neînþelegeri, sau a face evaluarea. Contractul este un document ce trebuie
respectat ca un un act de bunã credinþã, de ambele pãrþi.  
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Organizaþia trebuie în acelaºi timp sã îºi dea seama cã, la rândul sãu, voluntarul
are întrebãri în privinþa organizaþiei ºi misiunii cãreia i se dedicã. Dacã totul
decurge bine, acesta poate deveni chiar un angajat al organizaþiei pentru care
a fãcut voluntariat, ceea ce nu poate fi decât un punct câºtigat pentru
organizaþie ºi comunitatea cãreia i se adreseazã. 

Activitatea de voluntariat

Voluntariatul implicã: 
- sarcini ºi responsabilitãþi; 
- conduitã adecvatã; 
- devotament;
- activitãþi; 
- un bun management al timpului.

Voluntarii au nevoie de poziþii bine definite, cu atribuþii specifice. Cheia în
recrutarea, motivarea ºi supervizarea unui voluntar constã în descrierea
respectivei poziþii. Aceasta trebuie sã includã sarcinile ºi responsabilitãþile
voluntarului.
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Misiunea organizaþiei Terra III este de a desfãºura programe ecologice în
vederea conºtientizãrii populaþiei asupra efectelor schimbãrilor climatice,
precum ºi de a promova programe de dezvoltare durabilã la nivel naþional,
regional ºi global. 

Scopul fundaþiei implicã realizarea de activitãþi ºi programe de protecþie a
mediului înconjurãtor, la nivel local, regional ºi global, în special legate de
reducerea impactului schimbãrilor climatice. Totodatã, Terra III participã la
diverse activitãþi educaþionale, la activitãþi de cercetare ºtiinþificã în domeniul
protecþiei mediului, precum ºi la programe comune cu organizaþii internaþionale
similare, în domeniul social, educaþional ºi al protecþiei mediului. 

Voluntariatul la Terra III 

Conform activitãþilor desfãºurate de organizaþie, profilul voluntarului de la Terra
III este o persoanã în primul rând interesatã de mediu ºi de protecþia acestuia. 

Iar dacã acest profil este prea general, codul de conduitã anexat te poate ajuta
sã îþi faci o idee despre regulile pe care trebuie sã le respecþi ca membru
voluntar la TERRA. 

În plus, îþi mai oferim ºi un citat al unui voluntar de la TERRA: 

Raluca Bãtãnoiu: "Pentru mine, sã fiu voluntar la TERRA a fost o experienþã, mai
întâi de a cunoaºte munca într-o ONG, lucrul în echipã pe diferite proiecte, dar
ºi de a afla mai multe despre schimbãrile climatice, utilizarea energiei nucleare
ºi protecþia mediului. Iar aceastã experienþã a fost un adevãrat câºtig nu doar
personal, ci ºi profesional, pentru cã ulterior am fost angajatã la TERRA ºi astfel
am putut sã mã implic ºi mai mult în activitãþile fundaþiei, sã cunosc o mulþime de
oameni din societatea civilã, sã iau parte la implementarea unei serii de
programe."
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Voluntar la TERRA Mileniul III 

Cine este TERRA Mileniul III? 

Fundaþia TERRA Mileniul III (Terra III) este o organizaþie
apoliticã, neguvernamentalã ºi non-profit de protecþie a
mediului, înfiinþatã în baza Legii 21/1924, conform hotãrârii
judecãtoreºti din 09.02.1998. 



Cod de conduitã pentru angajaþii ºi colaboratorii
Fundaþiei TERRA Mileniul III

Capitolul 1 - Introducere

Fundaþia TERRA Mileniul III considerã cã toþi angajaþii, colaboratorii ºi voluntarii
sãi trebuie sã demonstreze cele mai înalte standarde personale ºi profesionale
ºi sã respecte toate regulile ºi normele interne ale organizaþiei.

Codul de conduitã al Fundaþiei TERRA Mileniul III defineºte principiile ºi regulile
ce guverneazã activitatea acesteia ºi la care angajaþii ºi toþi ceilalþi care
lucreazã cu fundaþia sau o reprezintã direct sau indirect trebuie sã adere.

Capitolul 2 - Responsabilitãþi faþã de fundaþie

Pãstrarea bunurilor ºi proprietãþilor fundaþiei

Personalul este responsabil pentru pãstrarea în siguranþã a tuturor bunurilor
fundaþiei pe care le utilizeazã sau le are în administrare. Bunurile fundaþiei nu vor
fi folosite în interes personal, excepþie fãcând cazurile în care se primeºte
aprobare din partea conducerii. Aceeaºi regulã se aplicã ºi fondurilor,
propunerilor de finanþare sau proiectelor finanþate, proprietãþilor intelectuale,
proprietãþilor fizice ºi serviciilor.

Telefoanele, e-mailurile, internetul ºi alte sisteme similare sunt în scopul
îndeplinirilor activitãþilor profesionale. Utilizarea acestora în scopuri personale
va fi minimã.

La încheierea contractului cu fundaþia, toate drepturile de proprietate sau
informaþiile generate sau obþinute ca rezultat al activitãþii în cadrul organizaþiei
vor rãmâne proprietatea exclusivã a fundaþiei.

Este interzisã copierea, vânzarea, utilizarea sau distribuirea informaþiilor sau a
altor forme de proprietate în scopuri personale fãrã acordul conducerii.

Înregistrãrile ºi raportãrile fundaþiei

Toate înregistrãrile ºi raportãrile fundaþiei trebuie realizate corect ºi complet.
Personalul este direct responsabil de integritatea informaþiilor ºi a raportãrilor.

Personalul este obligat sã coopereze cu personalul intern sau extern organizaþiei
care întreprinde o investigaþie internã. Declaraþiile false sau interpretãrile eronate
reprezintã abateri grave ºi vor fi sancþionate în consecinþã.
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Practica angajãrilor

Fundaþia recruteazã, investeºte ºi reþine cele mai talentate persoane care pot
contribui la dezvoltarea activitãþilor organizaþiei ºi realizarea misiunii acesteia,
respectând regulile ºi regulamentele în vigoare.
Pentru angajãri nu se vor folosi practici discriminatorii.

Capitolul 3 - Responsabilitãþi la locul de muncã

Hãrþuire sau intimidare

Organizaþia interzice orice fel de hãrþuire sau intimidare de naturã sexualã, sau
care þine de naþionalitate, origine, religie, culoare, statut civic sau socio-
economic. Relaþiile dintre angajaþi la locul de muncã se bazeazã pe respect,
profesionalism ºi sprijin reciproc.

Politica antidrog

Utilizarea, vânzarea, distribuirea sau aflarea sub influenþa substanþelor ilegale
(de tip droguri) la locul de muncã este absolut interzisã.

Siguranþa la locul de muncã

Fundaþia asigurã un mediu de lucru propice dezvoltãrii activitãþilor. Sunt interzise
iniþiativele personale care pot afecta siguranþa locului de muncã sau au impact
asupra personalului.

Achiziþionarea de bunuri ºi servicii

Achiziþionarea de bunuri ºi servicii pentru organizaþie se face pe bazã de preþ,
calitate, disponibilitate ºi alte criterii. Achiziþiile se fac cu acordul conducerii
fundaþiei.

Capitolul 4 - Reprezentare externã

Activitãþi politice

Dacã aþi optat sã participaþi într-un proces politic, aceasta este o decizie
voluntarã ºi individualã care nu implicã în nici un fel organizaþia.

Reprezentarea faþã de alte organizaþii

Se face de cãtre orice membru al fundaþiei care are un mandat prealabil de
reprezentare din partea conducerii acesteia. Orice declaraþie defãimãtoare la
adresa organizaþiei sau care pericliteazã imaginea acesteia este sancþionatã în
conformitate.
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Relaþia cu mass media se face de cãtre organele de reprezentare ale
organizaþiei sau de cãtre oricare persoanã care a obþinut mandat prealabil de
reprezentare.

Asocierea la alte organizaþii

Orice persoanã poate fi membru într-o altã organizaþie în nume propriu, dar
acest fapt nu trebuie sã aducã prejudicii organizaþiei în vreun fel.

Asocierea fundaþiei la alte organizaþii/reþele se face numai cu acordul organelor
de conducere.

Capitolul 5 - Confidenþialitate

Proprietate ºi informaþie confidenþialã

În perioada în care personalul lucreazã pentru fundaþie, confidenþialitatea
informaþiei non-publice (propuneri, idei de proiecte, fonduri disponibile, baze de
date etc.) este obligatorie. De asemenea se interzice copierea ºi diseminarea
prin fax, email sau în formã electronicã sau tipãritã a unor astfel de materiale.  

Confidenþialitatea datelor angajatului

Fundaþia recunoaºte ºi protejeazã confidenþialitatea datelor medicale ºi de
personal ale angajaþilor.
Aceste date nu sunt fãcute publice decât în cazurile prevãzute de lege.

Conflictul de interese

Personalul va avea în vedere orice activitate sau relaþie pe care o stabileºte sau
care interfereazã cu interesele fundaþiei, ce poate reprezenta un conflict de
interese; pentru evitarea unor astfel de situaþii, conducerea organizaþiei va fi
informatã în timp util.

Utilizarea numelui organizaþiei în interes personal

Personalul nu va utiliza numele organizaþiei, relaþiile sau facilitãþile acesteia
pentru beneficiul personal sau în afara activitãþii din cadrul fundaþiei.

Oportunitãþile organizaþiei

Orice oportunitate legatã de organizaþie (cursuri de pregãtire, burse, programe)
pe care personalul o descoperã pe perioada angajãrii nu poate fi exploatatã
de acesta în interes personal fãrã acordul conducerii.
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Ce aºteaptã TERRA III de la tine

Ca angajat al Fundaþiei TERRA Mileniul III îþi revin urmãtoarele resonsabilitãþi:

1. Aspect
Prestigiul organizaþiei este asigurat ºi de modul în care tu te prezinþi în public. De
aceea þi se cere sã ai o atitudine demnã ºi un aspect plãcut ºi îngrijit pentru orice
fel de situaþie.

2. Programul de lucru
Programul de lucru este de 8 ore, cinci zile lucrãtoare pe sãptãmânã, mai puþin
sãrbãtorile legale. Þi se cere sã fi punctual atât la birou cât ºi în cadrul întâlnirilor
unde trebuie sã iei parte.

3. Absenþele
În cazul în care absentezi ºi nu þi-ai informat conducerea prealabil, trebuie sã o
faci înainte de ora 10 a zilei respective, informând ºi asupra motivaþiei ºi a datei
estimate de întoarcere la serviciu. Trei zile de absenþe nemotivate atrage dupã
sine sancþiuni, conform Codului Muncii.

4. Folosirea echipamentelor
Folosirea echipamentelor se face în interesul organizaþiei, cu pãstrarea acestora
în bune condiþii de funcþionare. O exploatare defectuoasã a echipamentelor
care duce la defectarea, distrugerea sau pierderea acetora duce la sancþiuni
asupra angajatului ºi imputarea contravalorii acestora.
Utilizarea echipamentelor în interes personal fãrã acordul conducerii este
interzisã.

5. Autorizare
Autorizarea pentru publicarea sau difuzarea materialelor organizaþiei
(publicaþii, comunicate de presã, rapoarte etc.) se face numai cu acordul
conducerii.

6. Publicaþii ºi prezentãri
Dreptul de autor asupra materialelor elaborate în cadrul organizaþiei aparþine
fundaþiei. Utilizarea materialelor în scopuri personale se sancþioneazã conform
legii dreptului de proprietate intelectualã.
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Condiþii de angajare

1. Orele de lucru
Programul de lucru al organizaþiei este de 8 ore, în intervalul 9:00 - 17:00.
Programul poate fi decalat la cererea angajatului ºi cu acordul conducerii
organizaþiei. 

2. Deplasãrile
Efectuarea deplasãrilor în interesul de serviciu se va face numai cu acordul
conducerii organizaþiei. Angajatul beneficiazã de un avans spre decontare din
partea organizaþiei conform legislaþiei în vigoare ºi a bugetului stabilit prin
proiecte. La revenirea din deplasare angajatul are obligaþia sã prezinte toate
documentele justificative ºi sã returneze sumele necheltuite. În cazul în care
deplasãrile sunt decontate de o terþã parte direct cãtre participant (conferinþe,
seminarii, schimburi de experienþã), acesta are obligaþia de a rambursa
cheltuielile organizaþiei.

3. Concediul
Concediul de odihnã este stabilit prin contractul individual de muncã ºi în
concordanþã cu codul muncii în vigoare.

4. Sãrbãtorile naþionale
Sãrbãtorile naþionale reprezintã zile libere, cu excepþia zilelor în care
organizaþia considerã oportunã desfãºurarea unor acþiuni.

5. Concediul de boalã 
Angajaþii beneficiazã de concediul de boalã în condiþiile legii.

6. Concediul de maternitate
Angajaþii beneficiazã de concediul de maternitate în condiþiile legii.

7. Demisia
Prezentarea demisiei se va face cu cel puþin 15 zile înainte de data la care
angajatul doreºte sã-ºi încheie activitatea.
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FIªÃ DE RECRUTARE A VOLUNTARILOR

NUMELE: _____________________________________________________
PRENUMELE: __________________________________________________

DATA NAªTERII: 
Anul: _____________Luna: _______________Ziua:_____________________

ULTIMELE STUDII: _______________________________________________

LIMBI STRÃINE: 
1. Limba:______________________________  Nivelul:__________________
2. Limba: ______________________________ Nivelul: _________________
3. Limba: ______________________________ Nivelul: _________________

APTITUDINI/ABILITÃÞI (lucrul cu computer-ul, hobby-uri, etc.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

EXPERIENÞÃ ÎN DOMENIUL ONG: 

1. 
Perioadã: _____________________________________________________
Organizaþie: ___________________________________________________ 
Activitãþi: ______________________________________________________ 

2. 
Perioadã:______________________________________________________
Organizaþie: ___________________________________________________ 
Activitãþi: ______________________________________________________

ALTE EXPERIENÞE PROFESIONALE: 

1. 
Perioadã:______________________________________________________ 
Loc: __________________________________________________________
Activitate: _____________________________________________________

2. 
Perioadã: _____________________________________________________
Loc: __________________________________________________________
Activitate: _____________________________________________________

MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR

18



AVEÞI CUNOªTINÞE DESPRE SITUAÞIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA? DACÃ DA,
CARE? ________________________________________________________
_____________________________________________________________

MOTIVAÞII DE A FACE VOLUNTARIAT LA TERRA MILENIUL III: _____________
_____________________________________________________________

AªTEPTÃRI DE LA ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT LA TERRA MILENIUL III: ___
_____________________________________________________________

DISPONIBILITATE: 

Perioadã: _________________________________________
Zile: _____________________________________________
Ore: ______________________________________________

DATE DE CONTACT: 

Telefon: __________________________________________
E-mail: ____________________________________________
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FIªÃ DE EVALUARE A VOLUNTARILOR

NUMELE: _____________________________________________________
PRENUMELE: __________________________________________________

PERIOADA DE VOLUNTARIAT: 
De la: _______________________  Pânã la: _________________________

PROIECTE ÎN CARE S-A IMPLICAT:

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

RESPONSABILITÃÞI:

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

EFECTUAREA SARCINILOR: 

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

IMPRESIE GENERALÃ: 
________________________________________________________
________________________________________________________
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