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Seminar ONGLex:  Reglementări actuale privind activitatea de 

voluntariat, 24 iunie 2015 

 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile împreună cu firma de avocatură Kinstellar a 

organizat miercuri, 24 iunie 2015 un seminarul ONGLex cu tema reglementarea juridică a 

activităţii de voluntariat. Seminarul face parte dintr-un demers comun de a susţine pro bono 

organizaţiile neguvernamentale care se confruntă cu situaţii juridice şi care nu pot  apela la 

serviciile juridice ale unor profesionişti din cauza resurselor limitate. Kinstellar este una 

dintre firmele de avocatură ce a inclus la nivelul politicilor interne angajamentul faţă de 

susţinerea comunităţilor dezavantajate, afectate de excluziune socială şi economică.   

 

Scopul seminarului a fost de a sprijini organizaţiile neguvernamentale în clarificarea celor 

mai importante aspecte legale din activitatea lor, având în vedere că peste 23.000 de 

asociaţii şi fundaţii din România îşi desfăşoară activitatea cu aportul voluntarilor. Discuţiile 

au vizat aspecte practice cu care reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale se întâlnesc 

în activitatea de zi cu zi. Evenimentul a permis atât prezentarea temelor juridice de către 

specialişti în drept, cât şi intervenţia celor peste 20 de participanţi. Printre organizaţiile 

neguvernamentale prezente la seminar s-au numărat: ARCEN - Asociația Română pentru 

Cultură, Educație și Normalitate, Federaţia Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea 

Voluntariatului în România VOLUM, Asociaţia SOS Satele Copiilor România, Organizaţia 

Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Asociaţia pentru Tranziţia Urbană, Fundația 

TERRA Mileniul III 

 

Principalele întrebări adresate au pleacat de la situațiile juridice cu care organizațiile 

neguvernamentale se confruntă, precum: capacitatea de muncă necesară pentru derularea 

activităţii de voluntariat, condiţiile necesare organizaţiei gazdă pentru iniţierea unor 

contracte de voluntariat: registrul voluntarilor, adaptarea statului, regulamentelor interne şi 

elaborarea de documente cadru necesare, stabilirea cerinţelor profesionale , reguli de 

procedură (coordonarea voluntarului, drepturile şi responsabilităţile voluntarului, 

regulamente interne, protecţia muncii). 

 

În urma analizării formularelor de feedback completate de către participanți, una dintre 

caracteristicile principale apreciate de către participanţi a fost caracterul deschis al 

discuţiilor. Informațiile au fost apreciate ca fiind prezentate într-o manieră interactivă de 

avocaţii Kinstellar, aceştia analizând atât dispoziţiile legii privind activitatea de voluntariat, 
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cât şi documentele de politici publice adoptate de către autorităţile publice centrale şi 

locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

« Singurul comentariu e legat de 
timp: întotdeauna se scurge prea 
repede şi temele discutate sunt 
de intens pentru activitatea 
noastră curentă. » Reprezentant 
ONG. »  
Reprezentant ONG 

« A fost o întâlnire foarte placută şi 
utilă! Felicitări pentru iniţiativă! 
Cadrul prietenos, deschis 
întrebărilor şi discuţiilor între 
participanţi a adus plus valoare 
informaţiilor prezentate. » 
Reprezentant ONG 

« Mi s-a parut foarte bună 
interconectarea dintre prezentare 
şi întrebările participanţilor. » 
Reprezentant ONG 
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Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) a lansat in luna martie 2012 proiectul 

”Servicii juridice pro bono pentru ONG-urile din Romania”, un serviciu gratuit adresat 

exclusiv organizatiilor neguvernamentale din Romania. 

Prin serviciul de clearinghouse, FDSC urmareste facilitarea accesului organizatiilor 

neguvernamentale la servicii juridice gratuite oferite de practicieni in drept, care dispun de 

resurse si au disponibilitatea de a le oferi, contribuind astfel la dezvoltarea practicii 

judiciare pro bono in Romania.  

 

Kinstellar este o firmă regională independentă de avocatură, creată în noiembrie 2008 

pentru a oferi consultanţă şi asistenţă juridică pentru corporații si instituţii financiare din 

ţările Europei Emergente şi Asiei Centrale. Cu birouri în Almaty (Kazakhstan), Belgrad 

(Serbia), Bratislava (Slovacia), Bucureşti (România), Budapesta (Ungaria), Istanbul 

(Turcia), Praga (Cehia) şi Sofia (Bulgaria), Kinstellar oferă servicii de calitate în toate 

jurisdicțiile într-o manieră unitară şi integrată. Kinstellar oferă expertiză în dreptul 

corporatist / fuziuni & achizitii, drept bancar si finantari de proiecte, drept imobiliar, 

litigii/arbitraje, conformitate, risc şi investigaţii sensibile, restructurari si insolventa, 

energie, media si IT, private equity si dreptul concurentei. 

 
 

http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/servicii-juridice-pro-bono-pentru-onguri

