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Rezumat: Prezenta lucrare are la bază analiza principiilor și regulilor de bună purtare în ceea ce privește 

activitatea de voluntariat, desfășurată în România. Se observă, că dincolo de reglementările legale în vigoare, 

referitoare la acest gen de activitate, câteva aspecte legate de buna conduită a voluntarilor trebuie să fie evidențiate și, 

din acest punct de vedere, normele de conduită etică și profesională trebuie respectate ca atare. Prezenta lucrare se 

dorește o abordare teoretică a aspectelor de etică și conduită profesională în domeniul voluntariatului, precum și a 

tuturor regulilor de acest gen, pe care voluntarii trebuie să le respecte pe parcursul desfășurării activității lor.  
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1. Introducere 

 

Activitatea de voluntariat reprezintă, înainte de toate, o cale de educare a cetățenilor în privința 

respectării drepturilor celorlalți, dar mai ales a respectului de sine, pe care noi toți trebuie să-l cultivăm pe 

parcursul vieții și, în egală măsură, să-l dezvoltăm constant. A deveni emisar, o persoană determinată de 

nevoile specifice ale societății, este un mare avantaj, de care toți actorii vieții sociale ar trebui să profite.  

Este ușor de înțeles nevoile stringente ale societății în care trăim, fiecare din noi are aptitudini și 

calități, pe care trebuie, la un moment dat din viața lui, să le valorifice la cel mai mare potențial, dând 

posibilitatea anumitor categorii sociale, mai mult sau mai puțin defavorizate, să beneficieze de serviciile, pe 

care, în mod normal, nu le-ar avea.  

Este acesta, așadar, un ansamblu de avantaje, pe care legea voluntariatului le-a pus în sarcina 

actorilor societății din țara noastră, având în vedere mai multe deficiențe la nivel instituțional, pe care le vom 

avea în vedere în prezenta lucrare. Dar, cu toate acestea, elementele specifice acestui tip de conducere 

instituțională, lipsită de cea mai necesară componentă a sa, aceea financiară, face ca tot mai mult în țara 

noatră să se dezvolte și să evolueze forme noi și diversificate de activități de voluntariat. Acestea nu fac decât 

să se identifice cu nevoile societății însăși, cu aspectele de ordin societal, în ansamblul lor, care, iată, au, la 

acest moment, un ecou bine definit în ceea ce privește latura socială.  

Vreme îndelungată, în special înainte de Decembrie 1989, în țara noastră au existat forme arare de 

astfel de activități, dar, ca în orice societate autoritară, acestea erau controlate de autorități și dirijate în așa 

manieră încât ele deveneau obligatorii. [1] 

Este știut faptul că în evoluția sa, voluntariatul a creat câmpuri mari de acțiune pentru diverse 

domenii ale vieții sociale, precum cel sanitar, educațional, cultural, sportiv etc., care au venit pe fondul unor 

deficiențe grave apărute ca urmare a unei slabe finanțări a acestora. [2] 

După anul 1989, a început să se contureze, cu pași timizi, un altfel de voluntariat, de data aceasta 

unul consimțit de către cel care prestează, iar nu unul obligatoriu. Treptat, acesta a devenit un simbol al 

societății, care avea să producă consecințe din cele mai fericite pentru o anumită categorie socială, anume 

aceea defavorizată.  

Aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007, a însemnat un moment 

deosebit de important în ceea ce privește definirea și conturarea ideii de voluntariat în țara noastră. Cadrul 

legislativ a contribuit decisiv la formarea unui corp de amatori, care s-au transformat în adevărați 

profesioniști, referindu-ne aici la cei care au prestat astfel de activități în mod constant și care, în felul acesta, 

au căpătat o anumită experiență, pe care numai practica ți-o poate oferi.  

Luînd în considerare toate aceste aspecte de ordin teoretic, cred că a sosit momentul ca întreaga 

societate să conștientizeze faptul că numai contribuind activ în activități de natură să aduce beneficii în 

societate, se vor atinge unele niveluri de acțiune, de care societatea are cu adevărat nevoie.  
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2. Reguli de conduită în activitatea de voluntariat 

 

Implicarea cetățenilor în desfășurarea activității de voluntariat presupune respectarea unor reguli de 

bună purtare, reguli pe care fiecare participant și le-a dezvoltat în mod personal, le-a dobândit pe parcursul 

vieții sale profesionale sau le-a folosit în relațiile cu semenii. Acestea pot fi de natură personală, așa cum am 

relatat anterior, dar pot fi, în egală măsură, reguli de conduită dobândite în plan profesional. Sunt așa-

numitele reguli de bună purtare, pe care orice profesionist trebuie să și le însușească și să le aplice în relațiile 

cu ceilalți actori ai vieții profesionale.  

Conduita sau regulile de bună purtare în activitatea de voluntariat nu fac excepție de la deontologia 

profesională, pentru că, dacă este să analizăm bine acest gen de activitate, atunci ajungem la concluzia că și 

activitatea de voluntariat este o activitate de natură profesională. Aceasta presupune o anumită conduită, deci 

anumite reguli de comportament, pe care voluntarul este dator să le respecte pe parcursul desfășurării 

activității sale profesionale.  

Așadar, am precizat că aceste norme de conduită au două surse de proveniență, unele sunt rezultatul 

dezvoltării personale, iar altele sunt rezultatul dezvoltării profesionale.  

Cele din prima categorie nu au un cadru juridic definit, ele nu sunt reglementate juridic și, din acest 

motiv, nu au un caracter obligatoriu. Dar, ajută în mod semnificativ la desfășurarea în bune condiții a 

activității de voluntariat. Este ceea ce, în viața de zi cu zi, se numește educația fiecărui individ în societate.  

Cele din a doua categorie pot fi reglementate juridic, pot face obiectul unor acte normative cu 

caracter profesional, statute sau coduri deontologice, caz în care legiuitorul a considerat necesar să răspundă 

unor nevoi imperative, cu care societatea se confruntă. Acestea au un caracter obligatoriu, dacă legea nu 

dispune altfel, anume că ele pot fi avute în vedere de profesionist în cadrul relațiilor de natură profesională, 

pe care acesta le are.  

Așa cum am expus anterior, în cadrul activității de voluntariat se dezvoltă o categorie de relații inter-

personale, cu un profund caracter profesional, care are menirea de a servi scopului, pentru care acea activitate 

a fost reglementată. Din acest motiv, respectarea unui set de reguli de conduită devine, în acest context, 

obligatorie. Caracterul de obligativitate este și trebuie privit ca o necesitate a societății, o cerință a actului 

voluntar prestat de persoana angrenată în astfel de activități.  

Regulile de conduită în activitatea de voluntariat au un caracter de necesitate, așa cum am arătat mai 

sus, tocmai datorită finalității actutui respectiv. În unele țări există manuale de bune practici, pentru a ajuta în 

desfășurarea activităților de natură publică. [3; 15] Aceste manuale sau coduri conțin ”principiile etice care 

trebuie să fie respectate de către toți reprezentanții ...” [4].  

Între principiile de bază, pe care se întemeiază activitatea de voluntariat, se numără acela al 

umanismului. În literatura de specialitate s-a apreciat, că, la momentul actual, ”societatea militează pentru un 

nou umanism, care pune pe primul plan cetățeanul și totodată îmbinarea intereselor întregii societăți” [5]. 

Dar, principiul umanismului trebuie privit și ca o coordonată a rolului, pe care voluntarul îl are în societate, 

fără a accepta inechitatea, inegalitatea, altfel spus se cere ca ”semenul nostru să fie tratat așa cum ne-am dori 

ca acesta să ne trateze pe noi” [6]. 

Un alt principiu de bază, care caracterizează activitatea voluntarului, în cadrul regulilor de conduită, 

este acela al bunei credințe. În general, în limitele legii, buna-credință se prezumă. Însă, având în vedere 

tărâmul normelor nereglementate juridic, atunci o prezumție a bunei credințe în cadrul activității de 

voluntariat se poate lua doar în considerare. Acest atribut al voluntarului nu excede cadrul legal în materie, 

așa cum se poate desprinde dintr-un studiu asupra legislației în materie. [7] 

Regulile de bună purtare în desfășurarea activității de voluntariat au la bază conștiința celui care o 

exercită. Dincolo de aspectele legate de diferențierea binelui de rău, conștiința măsoară latura echității și a 

percepției, pe care voluntarul o are referitor la urmările faptelor sale. Altfel spus, de a conștientiza rezultatul 

faptelor sale și a delimita ceea ce este bine de făcut, de ceea ce nu se dorește în cadrul acestei activități. 

Aceasta, deoarece regula de conduită are o structură complexă, fiind constituită din noțiuni, cunoștințe, teorii 

și principii.  

S-a apreciat, că aceleași reguli și principii trebuie să stea și la baza desfășurării activității din cadrul 

administrației publice. [8] Această corelație a celor două domenii de activitate ne face să reflectăm asupra 

modului de lucru cu cei cu care și voluntarii, dar și funcționari din cadrul administrației publice intră în 

contact. În cel de-al doilea domeniu de activitate, normele juridice sunt cele care reglementează și 
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caracterizează, totodată, activitatea funcționarilor publici, cu toate acestea ei nu trebuie să fie vitregiți de o 

bogată cultură etică și un profund aspect deontologic și profesional. Altfel spus, trebuie să existe o îmbinare a 

celor două categorii de norme juridice, precum cele juridice și cele etice. [9] 

 

3. Regulile de conduită și răspunderea juridică a voluntarului 

 

La prima vedere, regulile de conduită nu ar avea nimic în comun cu răspunderea voluntarului în 

cadrul relațiilor pe care le stabilește în activitatea de voluntariat. Aceasta ar fi o părere simplistă, care nu 

poate fi agreată în totalitate. De ce? Deoarece, atât normele etice, cât și cele juridice oferă o amplă viziune 

asupra a ceea ce înseamnă buna conduită a voluntarului și are repercusiuni asupra uneia dintre formele 

răspunderii juridice a acestuia. Cea mai gravă formă a răspunderii juridice a voluntarului este răspunderea 

penală, de aceea nu putem să nu punctăm câteva aspecte referitoare la cele mai des întâlnite infracțiuni, care 

se regăsesc în domeniile publice de activitate, anume acelea de corupție.  

Este adevărat, că numai încălcarea normelor juridice imperative, constând în săvârșirea unei 

infracțiuni, poate duce la atragerea răspunderii penale a voluntarului. În acest context, s-a conturat ideea de 

combatere a ”corupției instituționale”. [10] O legătură între domeniul public și activitatea de voluntariat vine 

pe fondul exercitării celei din urmă în cadrul primului domeniu. S-a apreciat, că în desfășurarea activității din 

domeniul public, ”... fiecare stat parte se străduiește să aplice, în cadrul propriilor sisteme instituționale și 

juridice, coduri sau norme de conduită, pentru exercitarea corectă, onorabilă și corespunzătoare a funcțiilor 

publice”. [11] Iată, așadar, că se aduc argumente în ceea ce privește existența unei influențe a normelor de 

conduită etică în stabilirea unei răspunderi juridice de natură penală a funcționarilor din administrația publică. 

Desigur, că această corelație dintre cele două categorii de norme are la bază respectarea unor principii, 

precum integritatea și cinstea, raportate la principiile fundamentale ale sistemului juridic. [12] 

În exercitarea activității de voluntariat, în cadrul administrației publice, mai exact în diverse sectoare 

de activitate, precum educația, sportul, sănătatea, cultura, voluntarul interacționează cu funcționarii din 

administrația publică, chiar dacă nu are o poziție publică oficială, reglementată printr-un contract de muncă, 

în înțelesul Codului muncii. [13] Aceasta, deoarece activitatea de voluntariat se exercită în baza unui contract 

civil, semnat între persoana care urmează să aibă această calitate și cel care angajează activități prestatoare, 

de voluntariat. [14]  

Așadar, răspunderea voluntarului poate să apară, ori de câte ori acesta săvârșește o infracțiune, pentru 

care Codul penal prevede aplicarea unei sancțiuni de drept penal. Se pune problema, dacă voluntarul poate, în 

calitatea pe care o are, să fie tras la răspundere penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție, în 

înțelesul legii penale.  

Se pot contura două puncte de vedere. Unul se referă la imposibilitatea săvârșirii unei infracțiuni de 

dare de mită, spre exemplu, deoarece acesta nu îndeplinește o funcție publică, nu exercită atribuții de funcție 

publică, ceea ce îl face incompatibil cu săvârșirea infracțiunilor de corupție. Un alt punct de vedere ar consta 

în aceea, că voluntarul este asimilat, în desfășurarea unei activități în cadrul administrației publice, unui 

funcționar, nu în sensul funcționarului public, angajat în baza unui contract de muncă, reglementat de 

dispozițiile Codului muncii, ci a funcționarului cu atribuții în domeniul public, ce se nasc din dispozițiile 

contractului de voluntariat, semnat de părți.  

Din aceste considerente, se poate aprecia, că există o strânsă legătură între activitatea de voluntariat și 

răspunderea penală a voluntarului pentru fapte de corupție.[15; 16] Același regim juridic este aplicat și în 

cazul în care aceștia săvârșesc infracțiuni grave, cum sunt cele de criminalitate organizată.[17] 

 

Concluzii 

 

Luând în considerare aspectele de etică profesională, voluntarul trebuie să respecte regulile de bună 

purtare la locul de desfășurare a activității de voluntariat. Acestea sunt dobândite de-a lungul vieții, din 

familie, din mediul social, dar cele mai multe dintre ele sunt rezultatul unei activități profesionale, față de 

care, de regulă, se reglementează coduri de conduită sau statute profesionale, cum este cazul funcționarilor 

publici.   

Cu toate acestea, voluntarul nu trebuie privit ca un angajat, ca o persoană ce exercită o profesie și, 

față de care, are anumite drepturi și obligații, în sensul celor reglementate de Codul muncii sau de alte statute 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Daniel M. ASSAD 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

profesionale speciale. Nu, acesta este doar prestatorul unor activități, la care a consimțit prin semnarea 

contractului de voluntariat, așa cum legea privind voluntariatul reglementează.  

Ceea ce trebuie precizat este faptul că, în cazul nerespectării prevederilor legale, voluntarul poate 

răspunde penal pentru săvârșirea oricăror infracțiuni în legătură cu activitatea prestată.  

În consecință, trebuie precizat faptul că crearea raportului juridic de voluntariat presupune respectarea 

unor norme de conduită sau a unor reguli de bună purtare, care au menirea de a ajuta persoanele implicate să 

ducă la bun sfârșit aceste atribuții.  
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