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INTRODUCERE 

Strategia de Dezvoltare a Societăţii C ivile  (SDSC) 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru 

implementarea acesteia au fost adoptate prin LEGEA Nr. 205 din 28.09.2012 pentru aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei şi a intrat în vigoare, la data de 4 ianuarie 2013, prin publicarea 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Documentul urmăreşte implementarea a trei obiective generale, cel de-al 3-lea fiind „Dezvoltarea 

spiritului civic activ şi a voluntariatului”. Acest obiectiv general include 24 de acţiuni de 

voluntariat, unele dintre ele multianuale, astfel încât în 2012 trebuie îndeplinite 8 acţiuni, 16 

acţiuni în 2013, 13 acţiuni în 2014 şi 5 acţiuni în 2015. Aceste acţiuni de voluntariat au fost 

asumate de TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru  promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

şi ca partener a autorităţilor publice responsabile în implementarea Planului de acţiuni a SDSC 

2012 – 2015. Scopul lor este de a ajusta cadrul normativ conex cadrului normativ din domeniul 

voluntariat pentru ca să fie create şi să funcţioneze în bune condiţii şi cu impact instituţiile gazdă 

activităţii de voluntariat şi alte instituţii de voluntariat, cum ar fi Centrul Naţional de Voluntariat şi 

Şcoala Naţională a Coordonatorilor de Voluntari.  

 

Chiar dacă  strategia a fost publicată la începutul anului 2013, (iar în Planul de acţiuni au fost 

specificate şi activităţi pentru anul 2012) TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat şi unele Ministere de resort au început să implementeze unele acţiuni 

încă din 2012 şi anumite produse sunt deja realizate. Menţionăm că în acest proces au apărut 

probleme inerente, printre care amintim:  

1. Ministerele de resort nu se implică suficient în consultarea şi lansarea imediată a 

proceselor de avizare a proiectelor normative și legislative elaborate de TDV (pentru a 

implementa anual circa 6 - 7 proiecte, trebuie la fiecare 2 luni finalizat un produs, iar din 

experienţă, ministerele cu care am lucrat promovează un proiect între 6 luni şi 1 an);  

2. Nici până în prezent nu ştim când şi cu cine vom lucra din cadrul anumitor ministere (nu am 

fost contactaţi de reprezentanţii Ministerelor de resort responsabile, aceştia de multe ori 

nu ne răspund, sau răspund cu greu la mesajele adresate prin e-mail); 

3. Ministerele de resort nu au inclus activităţile / acţiunile din SDSC 2012 – 2015 în  Planurile 

de acţiuni ministeriale. 
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Pentru a soluţiona aceste aspecte, TDV a participat pe 30 ianuarie 2013 la şedinţa de planificare pe 

subiecte sociale cu Viceprim-ministrului Mihai Moldovanu şi pe 7 februarie 2013 la şedinţă de lucru 

intersectorială a Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu cu reprezentanţii Ministerelor de resort, 

membrii Coaliţiei Voluntariat şi ai societăţii civile în contextul SDSC 2012 – 2015, în mod special, 

obiectivul general 3 - Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului. La ultima şedinţă TDV a 

prezentat documentul de politici publice intitulat „Conceptul de implementare a acţiunilor de 

voluntariat conţinute în obiectivul general 3 al Planului de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a 

Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015” care conţine detaliat toţi paşii care trebuie făcuţi pentru a 

implementa acţiunile de voluntariat nu numai din perioada 2012 – 2013, ci până inclusiv în 2015. 

 

La şedinţă s-a decis elaborarea unui Calendar de lucru care să includă termenii limită de elaborare, 

de finalizare a procesului de consultare şi de începere a procesului de avizare a proiectelor de ajustare 

a actelor normative de către autorităţile publice responsabile, persoanele responsabile din partea 

autorităţilor publice, precum şi implicarea Guvernului în implementarea următoarelor priorităţi:  

1. Lansarea în regim de urgenţă a procesului de avizare a Proiectul de Hotărâre de Guvern cu 

privire la înfiinţarea Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din 

Republica Moldova care conţine anexat Regulamentul de funcţionare a Comisiei de 

certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova şi modelul de 

certificat de instituţie gazdă activităţii de voluntariat (deoarece fără această comisie cadrul 

normativ existent este nefuncţional, nu vor exista instituţii gazdă activităţii de voluntariat, 

nu vor fi aplicate standardele minime de calitate şi nu vor putea fi folosite Ca rnetele de 

voluntar şi cele 3 registre de voluntariat care se vor tipări în curând); 

2. Lansarea în regim de urgenţă a procesului de avizare a Proiectului de Hotărâre de 

Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 

05 ianuarie 2012 care conţine prevederi privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor (care 

trebuia adoptat din 2012);  

3. Ajustarea în regim de urgenţă a clasificatoarelor şi nomenclatoarelor meseriilor, 

specialităţilor şi specializărilor pentru a include profesia / specialitatea / specializarea de 

Coordonator de Voluntari fără de care degeaba se va înfiinţa Şcoala Naţională a 

Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova, deoarece ea nu va putea funcţiona;  
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4. Ajustarea în regim de urgenţă a Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 

28.03.2003 pentru ca perioada de voluntariat efectuată de voluntari să fie recunoscută ca 

experienţă şi vechime de muncă; 

5. Crearea de către Guvern a Grupului Naţional privind Măsurarea Voluntariatului deoarece 

fără a măsura ce se întâmplă în domeniul voluntariat nu va fi posibilă elaborarea de 

documente de politici publice eficiente şi cu impact. 

 

Elaborarea Calendarului de lucru nu a mai fost posibilă deoarece, după ce pe 13 februarie PLDM a 

anunţat părăsirea acordului de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană , a urmat criza 

politică din Republica Moldova din perioada 5 martie – 31 mai 2013, iar Viceprim-ministrul Mihai 

Moldovanu a fost demis din funcţie de pe 16 mai 2013. Pentru a asigura continuarea 

implementării Planului de acţiuni a SDSC 2012 – 2015 pe perioada demisiei guvernului pe motivul 

pierderii încrederii, pe 26 aprilie TDV a adresat o scrisoare oficială (vezi Anexa 2) Ministrului 

Justiţiei al Republicii Moldova, Şefului Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova  şi 

Preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la care doar Curtea Constituţională a 

răspuns pe 2 mai 2013 prin scrisoarea SCC – 01/189 că: „... Curtea îşi rezervă dreptul de a nu se 

expune asupra necesităţii elaborării unor proiecte de acte normative care ulterior ar putea 

constitui obiect al controlului constituţionalităţii”(vezi Anexa 3). 

 

Deoarece MTS nu dispune de o echipă capabilă să implementeze singură toate acţiunile de 

voluntariat din 2012 şi 2013 de care este responsabil din Planul de acţiuni al SDSC 2012 – 2015, 

Coaliţia Voluntariat a decis să includă toate aceste acţiuni în 2 proiecte care să fie finanţate din 

cadrul Programului de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2013 cu 

tematica ,,Cetăţenia Activă” care susţinea că „Prioritate se va acorda proiectelor ce vor contribui 

la elaborarea şi implementarea politicilor de tineret (propuneri de politici publice, proiecte de acte 

normative, strategii, concepţii, programe, planuri de acţiune etc.) prevăzute în documentele de 

politici naţionale în acest sector” (http://www.mts.gov.md/prg). Comisia care analiza proiectele (3 

membri din cei 5 erau reprezentanţii MTS) a decis ca proiectul TDV să nu fie finanţat, iar proiectul 

Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi” să fie oferit în nişte condiţii inadmisibile (proiectul trebuia să 

conţină toate acţiunile din ambele proiecte, iar suma grantului să fie redusă la jumătate).  

 

Prin decizia MTS şi din cauză că finanţatorii nu mai sprijină dezvoltarea sectorului de voluntariat 

considerând că este finanţat din bugetul public prin intermediul MTS, TDV ca Secretariat al 

http://www.mts.gov.md/prg
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Coaliţiei Voluntariat a fost pus în imposibilitatea de a se mai implica în calitate de partener al MTS 

în promovarea voluntariatului şi şi-a axat activitatea pe alte priorităţi ale statutului TDV care erau 

finanţate de către finanţatori.   

 

Deoarece MTS nu a achitat cheltuielile cu resursele umane şi administrative implicate în 

organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2013 şi Conferinţei Naţionale a 

Voluntariatului (CNV) 2013, în urma mai multor şedinţe cu MTS şi discuţiei cu Mihai Ghimpu la 

sediul Partidului Liberal (PL)  care a susţinut că “Voluntariatul trebuie dezvoltat voluntar pentru că 

de aia e voluntariat” şi că “Dacă prăşiţi la ţaţa Aglaia (a se înţelege Ministerul Tineretului şi 

Sportului n.n.) prăşiţi înainte, nimeni nu v-a obligat să prăşiţi”, TDV s-a retras pe 17 aprilie de la 

organizarea CNV 2013, deoarece s-a considerat că atitudinea MTS şi PL de a profita de pe urma 

muncii neplătite a Coaliţiei Voluntariat nu este etică şi nu poate sta la baza unui parteneriat real. 

 

În cele ce urmează vom prezenta stadiul de implementare a acţiunilor de voluntariat din Obiectivul 

general 3 al Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015. 
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Implementarea acţiunilor de voluntariat din 2012 

Acţiunea 3.2.4.7.  

Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat (termen de 

executare: 2012 - 2015, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri: Secretariatul 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului a ales ca principalele instrumente de lucru (Carnetul de 

voluntariat, Certificatul nominal de voluntariat şi Certificatul de instituţie gazdă activităţii de 

voluntariat) să fie realizate de Întreprinderea de Stat „Registru" a Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. Pe 6 februarie 2013 s-a finalizat machetarea Carnetului de voluntar 

care include elemente de protecţie „guilloché”, dar contractul cu furnizorul nu a fost încă semnat de 

către MTS. Certificatul de instituţie gazdă activităţii de voluntariat va fi machetat abia după 

adoptarea prin Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la înfiinţarea Comisiei de certificare  a 

instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova a modelului de Certificat de 

instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. Ministerul Tineretului şi Sportului nu a soluţionat încă 

cine şi cum va edita cele 3 registre de voluntariat.  

 

Procent de implementare 12,5 % 

Indicatori de progres Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de 

evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a 

contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de 

voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor 

de voluntar tipărite. 

Modalitatea de calcul Pentru machetarea sau tipărirea fiecărui produs (4 produse: carnet 

şi 3 registre) s-a acordat câte 12,5 %. 

Comentarii MTS a machetat, dar nu a tipărit Carnetul de voluntar. MTS nu a 

soluţionat încă cine şi cum va macheta şi tipări cele 3 registre.  

 

Acţiunea 3.2.4.1.  

Organizarea Săptămînii naţionale a voluntariatului, a Festivalului voluntarilor şi a Conferinţei 

naţionale a voluntariatului (termen de executare: 2012 - 2015, responsabili: Ministerul Tineretului 

şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  
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Pe 9 decembrie 2012, după adoptarea SDSC 2012 – 2015, s-a desfăşurat Festivalul Voluntarilor 

2012, ediţia a X-a, în incinta Palatului Republicii care a avut ca scop recunoaşterea publică a 

muncii şi meritelor voluntarilor din Republica Moldova . In cadrul festivalului a avut loc gala de 

decernare a trofeelor şi premiilor de valoare pentru câştigători, susţinută de un recital exclusiv 

100% live cu artişti îndrăgiţi şi personalităţi notorii. Această ediţie a fost organizată de Serviciu 

pentru Pace şi alte ONG-uri din Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat , în 

parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău, cu suportul 

financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului RM şi UNFPA.  
 
Procent de implementare 100 % 

Indicatori de progres Numărul de evenimente organizate; numărul de participanţi. 

Modalitatea de calcul Deoarece după adoptarea SDSC 2012 - 2015 trebuia organizat doar 

un eveniment s-a acordat pentru organizarea acestuia 100 %. 

Comentarii Acţiunea a fost implementată pentru anul 2012. 

 

Acţiunea 3.2.4.6. 

Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul voluntariatului (pentru 

fiecare tip de voluntariat) (termen de executare: 2012 - 2014, responsabili: Ministerul Tineretului 

şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

In 2012 TDV a lucrat la un concept de implementare a voluntariatului on-line şi la un studiu privind 

incluziunea diverselor categorii defavorizate în activităţi de voluntariat internaţional. Aceste studii, 

la care s-a lucrat voluntar, nu au fost finalizate din cauza resurselor umane insuficiente şi a lipsei 

de finanţare. În prezent MTS nu lucrează la nici un studiu realizat pe tipuri de voluntariat. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de studii realizate pe tipuri de voluntariat: voluntariatul 

tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; 

voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vîrstnicilor 50+; 

voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan 

(de tip „Hai, Moldova!”). 

Modalitatea de calcul În fiecare an din cei 3 ani de implementare trebuie elaborate şi 

implementate prin proiecte pilot câte 2 studii. Pentru elaborarea  

sau implementarea fiecărui studiu s-a acordat câte 25 %. 

Comentarii Nu s-a finalizat nici un studiu. 
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Acţiunea 3.2.3.1.  

Adaptarea paginii web www.cnv.md ca bază naţională de date de voluntariat şi conectarea printr-

un program a site-urilor instituţiilor / organizaţiilor care obţin statut de instituţie gazdă activităţii de 

voluntariat (termen de executare: 2012-2013, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

Nu s-a găsit încă finanţare pentru a crea Baza Naţională de Date de Voluntariat. TDV a aplicat fără 

succes cu proiecte la Ambasada SUA, Ambasada Cehiei, NED (National Endowment for Democracy) 

şi Banca Mondială (cu un proiect GPSA). TDV a început machetarea web-tool-ului, în acest scop a 

vizitat pe 6 septembrie 2012, Viennese Social Services Enterprise “Wiener Hilfswerk”  din Austria 

de la care a obținut copii ale conținutului Platformei Vieneze de Voluntariat inclusiv ale sistemului 

de management al acesteia. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Pagina web adaptată conţine informaţii referitoare la ofertele şi 

solicitările de voluntariat; numărul de accesări; numărul de 

beneficiari. 

Modalitatea de calcul În 2012 s-a dorit doar crearea bazei naţionale de date pentru care 

s-a acordat 100 %. 

Comentarii TDV a lucrat la machetarea w-tool-ului, dar nu a obținut finanțare. 

 

Acţiunea 3.2.2.1.  

Elaborarea unei curricule de bază pentru instruirea coordonatorilor de voluntari şi a studenţilor 

instituţiilor de învăţământ superior (termen de executare: 2012, responsabili: Ministerul Educaţiei, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 
Curricula este necesară pentru a realiza instruirea Coordonatorilor de Voluntari (prevăzută în 

standardele minime de calitate în activitatea de voluntariat) în cadrul Şcolii Naţionale a 

Coordonatorilor de Voluntari (prevăzută a fi creată în cadrul SDSC 2012 – 2015), a altor instituţii  

(cum ar fi Institutul de Formare Continuă inclusiv prin Centrul de Învăţământ la distanţă) precum şi 

în instituţiile de învăţământ superior. Pentru a elabora curricula, pe 4 ianuarie 2013, TDV a 

solicitat Ministerului Educaţiei să comunice perioada anului 2013 în care a planificat 

implementarea acestei acţiuni. Ministerul Educaţiei a răspuns că ministerul nu elaborează curricule, 



11 

 

dar a promis că o va promova la nivel naţional. În aceste condiţii Secretariatul Coaliţiei Voluntariat va 

trebui să elaboreze această curriculă. TDV a contactat pe 7 octombrie 2013 Catedra de Asistenţă 

Socială  a Universităţii de Stat din Moldova (USM) unde se predă un curs de voluntariat pe baza 

unei curricule cu scopul de a ajusta curricula respectivă. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi privind calitatea curriculei. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau promovarea curriculei s-a acordat câte 50 %. 

Comentarii TDV a demarat procesul de implementare. 

 

Acţiunea 3.1.2.2.  

Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică  şi a activităţilor de utilitate publică 

aferente acestora (termen de executare: 12 septembrie 2012, responsabili: Ministerul Justiţiei, 

Comisia de Certificare privind utilitatea publică, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Pe 16 iulie 2012 TDV a adresat o scrisoare lui Oleg Efrim, Ministrul Justiţiei, privind delegarea unei 

persoane responsabile pentru elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publica  şi a 

activităţilor de utilitate publică aferente acestora. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 114 din 13 

martie 2013 cu privire la instituirea grupului de lucru referitor la elaborarea listei complete a 

domeniilor de utilitate publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente a fost creat un grup 

de lucru din 8 membri, reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai Comisiei de certificare 

privind statutul de utilitate publică. La prima şedinţă de lucru din 23 aprilie 2013 s-a decis 

includerea altor 3 persoane prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 163 din 22 aprilie 2013 privind 

modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 114 din 13 martie 2013 cu privire la 

instituirea grupului de lucru referitor la elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate 

publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente. TDV a prezentat spre discuţie un document 

în care sunt comparate domeniile de utilitate publică din legislaţie (din art. 2 din Legea 

Voluntariatului Nr. 121 din 18 iunie 2010 şi art. 30 din Legea Nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la 

asociaţiile obşteşti) cu domeniile de formare profesională din anexa 1 şi 2 a Legii nr. 142-XVI din 

7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de 

învăţămînt superior, ciclul I. Până acum nu s-a decis nimic, s-a discutat mai mult doar dacă este 

nevoie sau nu de aceste domenii de utilitate publică.  
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Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Lista elaborată include domeniile de utilitate publică și exemple de 

activităţi de utilitate publică corespunzătoare. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau adoptare proiect s-a acordat câte 50 %. 

Comentarii Procesul de implementare a început. Au loc discuţii în cadrul 

Grupului de lucru creat de MJ. 

 

Acţiunea 3.1.1.2.  

Elaborarea regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control  privind  îndeplinirea 

standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă (termen de executare: 12 septembrie 

2012, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

TDV a elaborat Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la înfiinţarea Comisiei de certificare a 

instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova care conţine anexat 

Regulamentul de funcţionare a Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat 

din Republica Moldova şi modelul de Certificat de instituţie gazdă activităţii de voluntariat, inclusiv 

nota informativă a acestuia. În Regulament sunt specificate cerinţele pentru atribuirea statutului 

de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat, atribuţiile Comisiei şi funcţionarea acesteia. 

Proiectul a fost trimis pe 16 august 2012 Ministerului Tineretului şi Sportului, iar reprezentanţii 

MTS, în ciuda a nenumărate şedinţe şi promisiuni de lansare a procesului de avizare,  au redactat şi 

comentat proiectul abia pe 19 februarie 2013. Procesul de consultări a fost reluat în 6 august 

2013 şi s-a încheiat pe 5 septembrie cu un proiect final al HG pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de instituţie 

gazdă a activităţii de voluntariat, care pe 27 septembrie, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 

239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional , a fost supus 

consultărilor publice pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului. Nici în prezent proiectul nu 

este trimis şi înregistrat la Cancelaria de Stat pentru a-l pune pe agenda Guvernului, dar se 

preconizează ca acest lucru să aibă loc la mijlocul lunii octombrie.  
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Procent de implementare  25 % 

Indicatori de progres Regulamentul aprobat include prevederi privind secretariatul 

comisiei; modelul formularului de aplicare pentru obţinerea 

statutului de instituţie gazdă, întocmit; modelul chestionarului de 

evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate, întocmit. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborare sau adoptare regulament s-a acordat câte 25 %. 

Pentru formular sau chestionar s-a acordat câte 25 %. 

Comentarii Regulamentul este finalizat, dar încă nu este adoptat prin HG. 

 

Acţiunea 3.1.2.5.  

Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind scutirea voluntarilor 

de la plata impozitului pe venit şi rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de voluntariat 

(termen de executare: 2012, responsabili: Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Pe 16 iulie 2012 TDV a adresat lui Veaceslav NEGRUŢĂ, Ministrul Finanţelor şi Nicolae PLATON, 

Director Inspectoratul fiscal o scrisoare prin care a solicitat delegarea unei persoane responsabilă 

pentru elaborarea mecanismelor şi ajustarea cadrului normativ conex Legii şi Regulamentului de 

voluntariat privind rambursarea si scutirea de la plata impozitului pe venit a cheltuielilor 

voluntarilor aferente activităţilor de voluntariat. În urma mai multor mesaje,  reprezentanţii  

Ministerului Finanţelor au răspuns prin scrisoarea nr. 05-17/72 din 06.08.2012 prin care au 

informat TDV că soluţia ar fi modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor 

entităţilor din Republica Moldova. Ca urmare a acestei scrisori, TDV a elaborat pe 11 septembrie 

2012 Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului 

cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012, inclusiv nota informativă care are ca scop extinderea 

prevederilor regulamentului menţionat pentru a include pe lângă salariaţi şi voluntarii Republicii 

Moldova şi a solicitat o şedinţă cu Veaceslav Negruţă, Ministrul Finanţelor. În cadrul şedinţei de 

lucru de la Ministerul Finanţelor cu reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi Coaliţiei 

Voluntariat din 20 septembrie 2012, s-a decis ca proiectul să fie lansat spre avizare de către MTS 

la pachet cu Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la înfiinţarea Comisiei de certificare  a 

instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova , dar nici până în prezent MTS 
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nu a făcut acest lucru în ciuda multor şedinţe şi promisiuni. Pe 18 iulie 2013 MTS a trimis 

Secretariatului Coaliţiei Voluntariat proiectul redactat şi comentat, iar TDV după întrevederea de 

pe 5 septembrie a lucrat la proiect şi a trimis pe 24 septembrie ultima versiune îmbunătăţită a 

proiectului. Pe 5 septembrie am fost anunţaţi că MTS a decis ca acest proiect să nu fie lansat la 

pachet cu proiectul de HG al Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat, ci 

independent în luna noiembrie 2013.  

 

Procent de implementare 25 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate; 

existența prevederilor normative şi a formularului standard privind 

rambursarea cheltuielilor voluntarilor; numărul de instituţii gazdă şi 

numărul de voluntari care au beneficiat de noile prevederi. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau adoptare proiect s-a acordat câte 25 %. 

Pentru elaborare sau adoptare proiect privind neimpozitarea s -a 

acordat câte 25 %. 

Comentarii Proiectul este aproape finalizat, dar încă nu a intrat în procesul de 

consultare şi nu este adoptat prin Hotărâre de Guvern. Scutirea 

cheltuielilor voluntarilor rambursate aferente activităţilor de 

voluntarilor de la plata impozitului pe venit nu a fost soluţionată. 

 

Concluzii:  

Dacă facem media aritmetică, până în prezent (septembrie 2013) cele 8 acţiuni care trebuiau 

implementate în 2012 sunt realizate în proporţie de circa 20,31 %. 

 

Procentul mediu de implementare al acţiunilor de voluntariat din 2012 de către autorităţilor 

publice responsabile este următorul:  

Autoritatea publică responsabilă Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

Ministerul Tineretului şi Sportului 5 27,5 % 

Ministerul Finanţelor  1* 25 % 

Ministerul Justiţiei 1 0 % 

Ministerul Educaţiei 1 0 % 

*acţiunea este implementată în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului
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Implementarea acţiunilor de voluntariat din 2013 

Acţiunea 3.2.4.7.  

Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat (termen de 

executare: 2012 - 2015, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri: Secretariatul 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Nu s-a asigurat instituțiile gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat deoarece 

Ministerul Tineretului şi Sportului nu a finalizat machetarea acestora.  

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de 

evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a 

contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de 

voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor 

de voluntar tipărite. 

Modalitatea de calcul Pentru tipărirea fiecărui produs (4 produse: carnet şi 3 registre) s-a 

acordat câte 25 %. 

Comentarii MTS nu a a asigurat instituțiile gazdă cu carnete de voluntar şi cu 

registre de voluntariat.  

 

Acţiunea 3.2.4.1.  

Organizarea Săptămînii naţionale a voluntariatului, a Festivalului voluntarilor şi a Conferinţei 

naţionale a voluntariatului (termen de executare: 2012 - 2015, responsabili: Ministerul Tineretului 

şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

TDV ca Secretariat a Coaliţiei Voluntariat a demarat la începutul lunii ianuarie 2013  pregătirile de 

organizare a ediţiei a II-a a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului (CNV) 2013 şi ediţiei a VII-a a 

Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2013, acţiunile respective fiind incluse în cadrul celor 

2 proiecte, convenite în cadrul Coaliţiei Voluntariat, elaborate şi depuse pentru finanţare în cadrul 

Programului de Granturi al MTS. Pe 7 februarie 2013 la Casa Guvernului în prezenţa Marianei 

Buruiană, Consilier al Viceprim-Ministrului Mihai Moldovanu, reprezentanţii ai TDV şi Centrului de 

Resurse „Tineri şi Liberi” au avut o şedinţă cu Georg Reibmayr, Ataşat pentru Muncă, Relaţii 
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Sociale şi Protecţia Consumatorului de la Ambasada Austriei la Chişinău, în care s-a stabilit 

modalitatea de implicare a unor experţi austrieci în cadrul Conferinţei Naţionale a Voluntariatului 

(CNV) 2013 programată a se desfăşura în perioada 25 – 27 aprilie 2013. Pregătirile de organizare a 

evenimentului la care urmau să participe experţi din Austria, Moldova, Romania şi de la Centrul 

European de Voluntariat (CEV) au continuat până pe 11 aprilie când TDV le-a oprit deoarece MTS a 

decis să nu finanţeze proiectul TDV (care includea CNV 2013), cheltuielile privind resursele umane 

implicate, precum şi cele administrative rămânând neacoperite. În urma mai multor şedinţe fără 

rezultat cu MTS şi inclusiv cu conducerea Partidului Liberal, TDV s-a retras oficial pe 17 aprilie 2013 

din organizarea CNV 2013. Din respect pentru experţii invitaţi, pe 25 aprilie 2013, Ataşatul pentru 

Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului din cadrul Ambasadei Austriei la Chişinău cu 

suportul USAID prin intermediul FHI 360 în parteneriat cu Biroul Viceprim-ministrului Mihai 

Moldovanu şi TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţii de voluntariat a 

organizat un Atelier cu participarea internaţionlă privind dezvoltarea politicilor de voluntariat şi 

a coeziunii sociale. Până în prezent MTS nu a organizat CNV 2013, acest eveniment trebuind 

conform legislaţiei să fie organizat până la sfârşitul anului. Paralel cu organizarea CNV 2013, TDV 

ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat s-a implicat în organizarea ediţia a VII-a a Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2013 sub egida „Hai în gaşca voluntarilor!”, dar din păcate şi 

acest eveniment a fost organizat în perioada 24 mai – 2 iunie 2013 fără implicarea în vreun fel a 

Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Pe 20 septembrie, în cadrul şedinţei 

Coaliţiei Voluntariat, s-au început discuţiile privind organizarea ediţiei a XI-a a Festivalului 

Voluntarilor 2013. 

 

Procent de implementare 33,33 % 

Indicatori de progres Numărul de evenimente organizate; numărul de participanţi. 

Modalitatea de calcul În 2013 trebuiau organizate toate cele 3 evenimente. Pentru 

fiecare eveniment organizat s-a acordat câte 33,33 %. 

Comentarii Până în prezent s-a organizat doar ediţia a VII-a a Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2013. 

 

Acţiunea 3.2.4.6.  

Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul voluntariatului (pentru 

fiecare tip de voluntariat) (termen de executare: 2012 - 2014, responsabili: Ministerul Tineretului 

şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 
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Finalizarea studiilor începute în 2012 de TDV privind voluntariatul on-line şi voluntariatul 

internaţional (cu accent pe incluziunea categoriilor defavorizate în activităţi de voluntariat internaţional) 

şi elaborarea unor studii privind voluntariatul sportiv şi voluntariatul tinerilor au fost incluse în 

proiectul TDV depus spre finanţare la Ministerul Tineretului şi Sportului care nu a fost acceptat de 

Comisia care gestionează Programul de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru 

anul 2013 cu tematica ,,Cetăţenia Activă”. In prezent MTS nu lucrează la nici un studiu. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de studii realizate pe tipuri de voluntariat: voluntariatul 

tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; 

voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vîrstnicilor 50+; 

voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan 

(de tip „Hai, Moldova!”). 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau implementarea fiecărui studiu din cele 2 

programate s-a acordat câte 25 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.2.3.1.  

Adaptarea paginii web www.cnv.md ca bază naţională de date de voluntariat şi conectarea printr-

un program a site-urilor instituţiilor / organizaţiilor care obţin statut de instituţie gazdă activităţii de 

voluntariat (termen de executare: 2012-2013, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 
Deoarece nu a fost creată Baza Naţională de Date de Voluntariat, iar instituţiile / organizaţiile nu au 

putut obţine statutul de instituţie gazdă activităţii de voluntariat din cauză că MTS nu a creat la timp 

Comisia de certificare, nu s-a mai lucrat la programul de conectarea a site-urilor la baza de date. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Pagina web adaptată conţine informaţii referitoare la ofertele şi 

solicitările de voluntariat; numărul de accesări; numărul de 

beneficiari. 

Modalitatea de calcul Pentru crearea programului de conectare s-a acordat  100 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  
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Acţiunea 3.2.4.2. 

Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în diverse  domenii (termen de 

executare: 2013 - 2015, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri: Secretariatul 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Până în prezent nu a fost organizată nici o campanie media, spoturile publicitare 

(http://www.youtube.com/watch?v=w6V2Z81-Lxw şi http://www.youtube.com/watch?v=eu-

I5sshuoQ) şi documentarele privind voluntariatul (http://www.youtube.com/watch?v=lJgkLNdO-r4 

şi http://www.youtube.com/watch?v=MiW-Tt49eDg&feature=youtu.be) nefiind utilizate eficient. 

Un motiv ar fi că nu este încă funcţională instituţia gazdă activităţii de voluntariat. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de evenimente organizate; numărul de participanţi; 

opiniile participanţilor. 

Modalitatea de calcul Pentru implementarea unei campanii media s-a acordat 100 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni. 

 

Acţiunea 3.2.4.3.  

Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului care să includă standarde etice şi principiile 

implicării (termen de executare: 2013 - 2014, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

Elaborarea Codului etic al voluntarului a fost inclus în proiectul Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi” 

depus spre finanţare la Ministerul Tineretului şi Sportului care nu a fost acceptat de Comisia care 

gestionează Programul de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2013 cu 

tematica ,,Cetăţenia Activă”. În prezent MTS nu lucrează la acest cod. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi privind Codul etic; numărul de 

instituţii care au subscris Codului etic. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau adoptarea codului se acordă câte 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni. 

http://www.youtube.com/watch?v=w6V2Z81-Lxw
http://www.youtube.com/watch?v=eu-I5sshuoQ
http://www.youtube.com/watch?v=eu-I5sshuoQ
http://www.youtube.com/watch?v=lJgkLNdO-r4
http://www.youtube.com/watch?v=MiW-Tt49eDg&feature=youtu.be
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Acţiunea 3.1.2.7. 

Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de 

muncă în vederea folosirii forţei de muncă angajate şi a celei voluntare, precum şi a implicării 

şomerilor în activităţi de voluntariat (termen de executare: 2013 - 2014, responsabili: Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

Nu s-a început implementarea acestei acțiuni. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi; existenţa unui mecanism de 

consiliere şi asistenţă a persoanelor care nu-și găsesc un loc de 

muncă în vederea implicării acestora în activități de voluntariat; 

existenţa unui mecanism de implicare a şomerilor, inclusiv a 

persoanelor aflate în şomaj tehnic, în activităţi de voluntariat. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea mecanismelor sau ajustarea cadrului normativ 

conex s-a acordat câte 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acțiuni.  

 

Acţiunea 3.2.4.4.  

Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici în domeniul voluntariatului  (termen de 

executare: 2013 - 2014, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri: Secretariatul 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

MTS nu a elaborat Codul de bune practici în domeniul voluntariatului. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi privind Codul de bune practici; 

numărul de entităţi juridice care au utilizat Codul de bune practici. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea codului sau promovarea acestuia s-a acordat 

câte 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acțiuni.  



20 

 

Acţiunea 3.2.3.2.  

Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe site-ul www.cnv.md la baza de date 

naţională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM) (termen de executare: 2013-2014, responsabili: Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), parteneri: Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, Centrul  de Guvernare Electronică) 

 

Modulul de interconectare nu va putea fi creat până nu va fi creată Baza Naţională de Date. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Pagina www.cnv.md este interconectată cu baza naţională de date 

privind ocuparea forţei de muncă; numărul de accesări; numărul de 

beneficiari. 

Modalitatea de calcul Pentru crearea modulului de interconectare s-a acordat 100 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.2.1.2.  

Sprijinirea înfiinţării unui Centru naţional de voluntariat independent şi a Şcolii naţionale a 

coordonatorilor de voluntari (termen de executare: 2012 – 2013, responsabili: Autorităţile publice 

centrale, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Înfiinţarea Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de voluntari a fost inclusă în proiectul TDV depus 

spre finanţare la Ministerul Tineretului şi Sportului care nu a fost acceptat de Comisia care 

gestionează Programul de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2013 cu 

tematica ,,Cetăţenia Activă”. Până în prezent MTS nu a făcut nimic pentru a crea această şcoală 

necesară pentru instruirea Coordonatorilor de Voluntari, instruire solicitată de standardele minime 

de calitate a activităţii de voluntariat şi pusă ca şi condiţie pentru primirea statutului de instituţie 

gazdă activităţii de voluntariat. Înfiinţarea Centrului Naţional de Voluntariat nu se poate realiza în 

2013 deoarece presupune existenţa unor instituţii gazdă funcţionale cărora să li se ofere asistenţă, 

lucru care nu este posibil datorită faptului că MTS nu a creat până la 12 septembrie 2012, conform 

punctului 132 al Regulamentului de aplicare a Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, 

Comisia de certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova.  
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Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi; numărul de beneficiari. 

Modalitatea de calcul Pentru înfiinţarea fiecărei instituţii se acordă 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.2.2.2.  

Stabilirea modalităţii de certificare a instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii naţionale 

a coordonatorilor de voluntari (termen de executare: 2013 – 2014, responsabili: Ministerul Tineretului 

şi Sportului, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Pentru a se îndeplini standardele minime de calitate ale activităţii de voluntariat prevăzute în 

Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, Coordonatorul de 

Voluntari trebuie să deţină pregătire şi experienţă corespunzătoare care se poate obţine printr-o 

instruire şi calificare recunoscută de Stat în Şcoala Naţională a Coordonatorilor de Voluntari, în 

instituţiile de învăţământ superior, în Institutul de Stat de Formare Continuă etc. Până în prezent 

MTS nu a desfăşurat nici o acţiune privind desfăşurarea şi recunoaşterea de către Stat a instruirii  

Coordonatorilor de Voluntari. Deoarece MTS nu s-a implicat în crearea Şcolii Naţionale a 

Coordonatorilor de Voluntari, ca alternativa TDV a solicitat MTS să contacteze Institutul de Stat de 

Formare Continuă care ar putea contra plată, printr-un curs cu durata de 2-3 săptămâni (pentru 

cei din teritoriu instruirea se poate realiza la distanţă), acorda un certificat de 

perfecţionare/specializare eliberat de Ministerul Educaţiei. Până în prezent MTS nu a făcut nici un 

demers în acest sens.  

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de coordonatori de voluntari certificaţi. 

Modalitatea de calcul Pentru stabilirea modalităţii de certificare sau implementare se 

acordă 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.2.1.1.  

Crearea grupului de lucru consultativ la nivel naţional şi a reţelei de grupuri de lucru consultative 

locale în domeniul voluntariatului (termen de executare: 2013, responsabili: Autorităţile Publice 

Centrale, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  
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Această acţiune, precum şi crearea Centrului Naţional de Voluntariat din Acţiunea 3.2.1.2., din 

păcate nu vor mai putea fi implementate în 2013 deoarece presupun existenţa unor instituţii  

gazdă funcţionale, lucru care nu este posibil datorită faptului că MTS nu a creat la timp Comisia de 

certificare a instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Republica Moldova . 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi; diversitatea grupurilor de lucru 

înființate. 

Modalitatea de calcul Pentru crearea grupului de lucru sau a reţelei s-a acordat 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.1.2.4.  

Ajustarea cadrului normativ conex privind participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la 

nivel european şi internaţional şi privind măsurile de promovare a voluntariatului în rândul 

studenţilor (termen de executare: 2013, responsabili: Ministerul Educaţiei, parteneri: Secretariatul 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

Deoarece reprezentanţii Ministerului Educaţiei nu înţelegeau ce se are în vedere prin această 

acţiune, TDV a transmis ME pe 17 ianuarie 2013 un document care conţine informaţii detaliate 

privind modalitatea de implementare a acestei acţiuni de voluntariat. În urma discuţiei avute cu 

Ministra Educaţiei la evenimentul "GPSA Camp" din 19 Februarie 2013 de la Hotelul Flowers, s-a 

stabilit ca TDV să contacteze ME prin Inga Afanasieva, Şefa de Cabinet ME. Deoarece 

implementarea acestei acţiuni s-a dorit realizată prin intermediul proiectului depus de Centrul de 

Resurse „Tineri şi Liberi” şi în final nefinanţat în cadrul Programului de Granturi al MTS, ME nu a 

fost contactat de TDV şi nici ME nu a arătat vreun interes în implementarea acestei acţiuni. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Regulamentele Ministerului Educaţiei conțin prevederi ce ţin de 

participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la nivel 

european şi internaţional şi privind aplicarea măsurilor de 

promovare a voluntariatului în rîndul studenţilor; numărul de 

studenţi care au beneficiat de aceste norme. 
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Modalitatea de calcul Pentru implementare trebuie ajustate 1 Regulament prin ordin al 

Ministerului Educaţiei şi  2 proiecte de Hotărâre de Guvern carte vizează 

modificarea şi ajustarea mai multor acte normative. Pentru fiecare 

proiect elaborat sau adoptat s-a acordat câte 16,67 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni.  

 

Acţiunea 3.1.1.3.  

Elaborarea nomenclatorului care stabileşte domeniile de pregătire profesională corespunzătoare 

fiecărui domeniu de utilitate publică, în vederea acordării creditelor educaţionale şi a vechimii în 

muncă (termen de executare: 2013, responsabili: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

Această acţiune nu poate fi implementată până nu se implementează acţiunea 3.1.2.2.  

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor privind nomenclatorul adoptat; numărul de 

beneficiari. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborare sau adoptare nomenclator se acordă câte 50 %. 

Comentarii Această acţiune nu poate fi implementată până nu se se stabilesc 

domeniile de utilitate publică. 

 

Acţiunea 3.1.2.1.  

Modificarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanismul de recunoaştere a perioadei de 

prestare a activității de voluntariat ca experienţă şi vechime în muncă  (termen de executare: 2013, 

responsabili: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, parteneri: Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 
Nu s-a început implementarea acestei acțiuni. 

 

Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări 

adoptate/aprobate. 

Modalitatea de calcul Pentru ajustarea cadrului normativ conex s-a acordat 100 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acțiuni.  
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Acţiunea 3.1.2.3.  

Ajustarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanisme de abilitare a cetăţenilor străini 

pentru prestarea activităţii de voluntariat (inclusiv facilitarea obţinerii vizei de intrare şi a vizei de 

reşedinţă în Republica Moldova pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat) (termen de 

executare: 2013, responsabili: Ministerul Afacerilor Externe, Biroul Migraţie şi Azil din cadrul MAI, 

parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat)  

 

Implementarea acestei acţiuni a început înainte de elaborarea SDSC 2012 – 2015. Pentru a obţine 

facilitarea obţinerii vizei de intrare şi reşedinţă pentru voluntarii străini s-a implicat Consiliul 

Naţional al Tinerilor din Moldova (CNTM) şi AIESEC Moldova. Aceste organizaţii în urma discuţiilor 

cu Biroul Migraţiune şi Azil au elaborat Proiectul de ajustare a Legii Nr. 200 din 16.07.2010 privind 

regimul străinilor în Republica Moldova care este în prezent blocat în Parlament. Pe 6 iulie 2012 

TDV a solicitat, la sesiunea de informare din localitatea Costeşti, Danielei Morari, şef de secţie la 

Departamentul Integrare Europeană, Direcţia Cooperare politică cu UE din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene rediscutarea acestui subiect în contextul ultimelor 

evoluţii în dialogul şi negocierile RM-UE referitor la Liberalizarea regimului de vize. Pe 3 septembrie 

Daniela Morari a trimis datele de contact ale autorităţilor publice responsabile de implementarea 

acestei acţiuni şi a exprimat disponibilitatea MAEIE de a avea o întrevedere cu reprezentanţii  

Coaliţiei Voluntariat, date de contact pe care TDV le-a transmis la CNTM şi AIESEC. Aceste 

organizaţii au continuat să facă lobby privind implementarea prezentei acţiunii atât în cadrul 

şedinţei cu Mihai Moldovanu din 30 ianuarie 2013 şi cu Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei Uniunii 

Europene cu ocazia întâlnirii din 26 martie 2013 cu organizaţiile membre ale Platformei Naţionale 

a Parteneriatului Estic. Până în prezent aceste organizaţii nu au putut readuce în discuţie Proiectul 

de ajustare a Legii Nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. 

 

Procent de implementare 50 % 

Indicatori de progres Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate; 

numărul de cetăţeni străini care au beneficiat de posibi litatea de a 

presta activităţi de voluntariat în baza noilor prevederi. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborarea sau adoptarea proiectului ajustat de lege se 

acordă câte 50 %. 

Comentarii Proiectul nu s-a discutat în Parlament.  
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Concluzii:  

Dacă facem media aritmetică, până în prezent (septembrie 2013) cele 16 acţiuni care trebuiau 

implementate în 2013 sunt realizate în proporţie de circa 5,20 %. 

 

Procentul mediu de implementare al acţiunilor de voluntariat din 2013 de către autorităţilor 

publice responsabile este următorul:  

Autoritatea publică responsabilă Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

MAEIE + Biroul Migraţie şi Azil al MAI 1 50 % 

Ministerul Tineretului şi Sportului 8 4,16 % 

MTS  + ANOFM 1 0 % 

MMPSF 2 0 % 

MMPSF + ANOFM 1 0 % 

Ministerul Educaţie 1 0 % 

Autorităţile publice centrale 2 0 % 
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Începerea implementării acţiunilor de voluntariat din 2014 

Acţiunea 3.1.2.6. 

 Elaborarea mecanismelor şi formularelor statistice de raportare pentru instituţiile gazdă privind 

activitatea de voluntariat (termen de executare: 12 martie 2014, responsabili: Biroul Naţional de 

Statistică, parteneri: Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat) 

 

TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat a devenit pe 6 noiembrie 2012 partener în cadrul EVMP 

(the European Volunteer Measurement Project http://evmp.eu/projectoverview/partners-

supporters/meet-the-supporters/) cu European Volunteer Centre (CEV), Johns Hopkins University 

Center for Civil Society Studies şi SPES – Associazione Promozione e Solidarietà. Asociaţia „Tinerii 

pentru dreptul la viata”, ca Secretariat al Coalitiei pentru promovarea legii si activitatilor de 

voluntariat, în parteneriat cu Organizatia Internationala a Muncii (OIM), Biroul Naţional de Statistică 

(BNS) şi PNUD a fost implicată în organizarea atelierului de lucru „Măsurarea statistică a muncii de 

voluntariat” în perioada de 21-22 mai 2013. La atelier au participat producătorii şi utilizatorii de date 

statistice din autorităţile publice centrale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale 

de resort. Evenimentul a fost deschis de către Lucia Spoială, director general BNS, care a menţionat 

că evenimentul organizat este o primă activitate în procesul de implementare a subiectului 

referitor la voluntariat din Programul de ţară privind munca decentă (2012-2015), semnat între 

Republica Moldova şi Biroul Internaţional al Muncii anul trecut. La etapa actuală, una din priorităţile 

identificate este elaborarea metodologiei de măsurare statistică a activităţilor de voluntariat. În 

continuare, Nicolae Procopie, coordonator politici publice al Secretariatului Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a prezentat situaţia muncii de voluntariat din 

Moldova, cadrul legislativ şi politicile în domeniu şi principalele motive pentru care este necesară 

măsurarea muncii de voluntariat. Apoi Elena Vâtcărău, şef Direcţie statistica pieţii muncii BNS, a 

prezentat primele date statistice de voluntariat colectate prin studiul “Utilizarea timpului in 

Republica Moldova” (vezi http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4055). În 

calitate de expert internaţional, Adriana Mata Greenwood, departamentul de Statistică al OIM, 

Geneva, a prezentat Manualul OIM de măsurare a muncii voluntare. În cea de-a 2-a zi, în cadrul a 2 

grupuri, s-au identificat activităţile de voluntariat care trebuie incluse în chestionarul de colectare 

a datelor statistice de voluntariat, care se doreşte ataşat ca modul ad-hoc la Ancheta Forţei de 

Muncă (ANF), iar Elena Vâtcărău a promis că acesta va fi gata pînă în toamnă, consultat cu 

societatea civilă şi finalizat. Până în prezent nu s-a lucrat la mecanismele şi formularele statistice 

de raportare pentru instituţiile gazdă privind activitatea de voluntariat. 

http://evmp.eu/projectoverview/partners-supporters/meet-the-supporters/
http://evmp.eu/projectoverview/partners-supporters/meet-the-supporters/
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4055
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Procent de implementare 0 % 

Indicatori de progres Opiniile instituţiilor gazdă privind formularele aprobate; numărul 

de instituţii gazdă care au raportat date utilizînd formularele statistice. 

Modalitatea de calcul Pentru elaborare sau implementare formulare statistice s-a acordat 

câte 50 %. 

Comentarii Nu s-a început implementarea acestei acţiuni. S-a lucrat la o nouă 

modalitate de colectare a datelor statistice. 
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Concluzii şi recomandări 

Conform calculelor anterioare, până în prezent (septembrie 2013), cele 8 acţiuni de voluntariat 

programate a fi realizate în 2012 din Obiectivul general 3 al Planului de acţiuni a Strategiei de 

Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015 sunt implementate în proporţie de 20,31 %, cele 

16 acţiuni din 2013 în proporţie de 5,20 %, rezultând un procent mediu pe perioada 2012 – 

septembrie 2013 de 12,75 %. 

 

Procentul mediu de implementare al acţiunilor de voluntariat din 2012 şi 2013 de către 

autorităţilor publice responsabile este următorul:  

Autoritatea publică responsabilă 
Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2012 2013 Total 

MAEIE + Biroul Migraţie şi Azil al MAI  1  50 % 50 % 

Ministerul Finanţelor 1*  25 %  25 % 

Ministerul Tineretului şi Sportului 5 8 27,5 % 4,16 % 15,83 % 

MTS  + ANOFM  1  0 % 0 % 

Ministerul Justiţiei 1  0 %  0 % 

MMPSF  2  0 % 0 % 

MMPSF + ANOFM  1  0 % 0 % 

Ministerul Educaţie 1 1 0 % 0 % 0 % 

Autorităţile publice centrale  2  0 % 0 % 

*acţiunea este implementată în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului 

 
Am fi putut să raportăm un procent apropiat de 100 %, iar restanţele ar fi putut fi recuperate în 

2014, dacă MTS ar fi respectat termenele de executare şi ar fi acordat finanţare la cele 2 proiecte 

ale Coaliţiei Voluntariat în cadrul Programului de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului 

pentru anul 2013 cu tematica ,,Cetăţenia Activă”. Din păcate, ca şi în anii trecuţi, MTS a finanţat 

proiecte neimportante şi a lăsat nefiinanţate acele proiecte care creau şi implementau politicile 

care reprezintă însăşi raţiunea de existenţă a MTS. Faptul că MTS, responsabil de dezvoltarea 

voluntariatului în Moldova, are acest program de granturi a influenţat asupra deciziei 

finanţatorilor străini de a nu finanţa dezvoltarea sectorului de voluntariat şi implicit asupra 

implementării acţiunilor de voluntariat din Obiectivul general 3 al Planului de acţiuni a Strategiei 

de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015. Considerăm că criza politică din Republica 
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Moldova din perioada 5 martie – 31 mai 2013 nu ar fi afectat lucrul Coaliţiei Voluntariat asumat 

prin cele 2 proiecte nefinanţate de MTS. 

 

Recomandări:  

 includerea acţiunilor din Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015 în 

planurile anuale de acţiuni ale Ministerelor de resort responsabile; 

 elaborarea unui Calendar de lucru – care să includă termenii limită de elaborare (luna şi 

ziua), de finalizare a procesului de consultare şi de începere a procesului de avizare a 

proiectelor de ajustare a actelor normative de către autorităţile publice responsabile, 

persoanele responsabile din partea autorităţilor publice; 

 respectarea termenelor de executare de către autorităţile publice responsabile; 

 găsirea de către Guvern a unor mecanisme financiare (conectate cu Legea Bugetului de 

Stat) de sancţionare a Ministerelor de resort care nu respectă fără o justificare întemeiată 

termenele indicate în cadrul legislativ şi normativ; 

 utilizarea Programului de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a crea şi 

implementa doar politicile care reprezintă însăşi raţiunea de existenţă a MTS, incluzând 

politicile de voluntariat. 
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ANEXA 1 
Acţiunile de voluntariat asumate de TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat şi ca partener al autorităţilor publice responsabile în implementarea 

Planului de acţiuni a SDSC 2012 – 2015 

 

 

Autorităţile publice responsabile: 

 Autorităţile Publice Centrale (APC) 

 Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) 

 Ministerul Finanţelor (MF); Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE); Biroul Migraţie şi Azil din cadrul MAI  

 Ministerul Educaţiei (ME) 

 Ministerul Justiţiei (MJ); Comisia de Certificare 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF); Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

 Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

 

 

Acţiuni 2012 Acţiuni 2013 Acţiuni 2014 Acţiuni 2015 

Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat * MTS   

Acţiunea 3.2.4.1. Organizarea Săptămînii naţionale a voluntariatului, a Festivalului voluntarilor şi a Conferinţei naţionale a voluntariatului * MTS 

Acţiunea 3.2.4.6. Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul voluntariatului (pentru fiecare 
tip de voluntariat): voluntariatul tinerilor; voluntariatul internaţional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); 
voluntariatul vârstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip „Hai, Moldova!”), 
voluntariat online * MTS 

 

Acţiunea 3.2.3.1. Adaptarea paginii web www.cnv.md astfel încît ea să devină o bază 
naţională de date cu privire la voluntariat şi conectarea la aceasta a paginilor 
instituţiilor/ organizaţiilor cu statut de instituţie gazdă pentru activităţi de voluntariat 
* MTS 
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Acţiuni 2012 Acţiuni 2013 Acţiuni 2014 Acţiuni 2015 

 Acţiunea 3.2.4.2. Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în diverse domenii * MTS 

Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului care să 
includă standarde etice şi principiile implicării * MTS 

 

Acţiunea 3.1.2.7. Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ 
conex privind ocuparea forţei de muncă în vederea folosirii forţei de muncă 
angajate şi a celei voluntare, precum şi a implicării şomerilor, în activităţi de 
voluntariat * MMPSF; ANOFM 

Acţiunea 3.2.4.4. Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici în domeniul 
voluntariatului* MTS 

Acţiunea 3.2.3.2. Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe 
pagina www.cnv.md la baza de date naţională privind ocuparea forţei de muncă a 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)  * MTS; ANOFM 

Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea înfiinţării unui Centru naţional de voluntariat 
independent şi a Şcolii naţionale a coordonatorilor de voluntari * APC 

Acţiunea 3.2.2.2. Stabilirea modalităţii de  certificare a instruirii coordonatorilor 
de voluntari în cadrul Şcolii naţionale a coordonatorilor de voluntari* MTS 

Acţiunea 3.2.1.1. Crearea grupului de lucru 
consultativ la nivel naţional şi a reţelei de 
grupuri de lucru consultative locale în 
domeniul voluntariatului * APC 

Acţiunea 3.2.1.3. Dezvoltarea a 3 centre regionale de voluntariat şi 

planificarea măririi numărului acestora * APC 

Acţiunea 3.2.2.1. Elaborarea unei 
curricule de bază pentru instruirea 
coordonatorilor de voluntari şi a 
studenţilor instituţiilor de învăţămînt 
superior  * ME 

Acţiunea 3.1.2.4. Ajustarea cadrului normativ 
conex privind participarea studenţilor la 
activităţi de voluntariat la nivel european şi 
internaţional şi privind măsurile de promovare a 
voluntariatului în rîndul studenţilor * ME 

Acţiunea 3.2.4.5. Realizarea 
studiului privind contribuţia 
voluntariatului în combaterea şi 

reducerea sărăciei * MTS 

Acţiunea 3.1.1.1. Ajustarea Legii 
voluntariatului şi a Regulamentului 
de aplicare a Legii voluntariatului 
(inclusiv din perspectiva 
voluntariatului internaţional şi 
păstrării datelor cu privire la 
voluntariat) * MTS 
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Acţiuni 2012 Acţiuni 2013 Acţiuni 2014 Acţiuni 2015 

Acţiunea 3.1.2.2. Elaborarea listei 

complete a domeniilor de utilitate 

publică  şi a activităţilor de utilitate 

publică aferente * MJ; Comisia de 

Certificare 

Acţiunea 3.1.1.3. Elaborarea nomenclatorului 

care stabileşte domeniile de formare 

profesională corespunzătoare domeniilor de 

utilitate publică, în vederea acordării creditelor 

educaţionale şi a vechimii în muncă * MMPSF 

Acţiunea 3.1.2.6. Elaborarea 

mecanismelor şi a formularelor 

statistice de raportare a activităţii 

de voluntariat pentru instituţiile 

gazdă * BNS 

 

Acţiunea 3.1.1.2.  Elaborarea 

regulamentului de funcţionare a 

Comisiei de certificare şi control 

privind îndeplinirea standardelor 

minime de calitate de către 

instituţiile gazdă * MTS 

Acţiunea 3.1.2.1. Modificarea cadrului 

normativ conex pentru a institui mecanismul 

de recunoaştere a perioadei de prestare a 

activităţii de voluntariat ca experienţă şi 

vechime în muncă * MMPSF 

 

Acţiunea 3.1.2.5. Elaborarea 

mecanismelor legale şi ajustarea 

cadrului normativ conex privind 

scutirea voluntarilor de la plata 

impozitului pe venit şi rambursarea 

cheltuielilor aferente activităţilor de 

voluntariat * MF; Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Acţiunea 3.1.2.3. Ajustarea cadrului normativ 

conex pentru a institui mecanisme de abilitare 

a cetăţenilor străini pentru prestarea activităţii 

de voluntariat (inclusiv facilitarea obţinerii 

vizei de intrare şi a vizei de reşedinţă în Republica 

Moldova pe durata desfăşurării activităţii de 

voluntariat) * MAEIE; Biroul Migraţie şi Azil 

din cadrul MAI 
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ANEXA 2 
Scrisoare adresată de TDV Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Curții Constituționale 
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ANEXA 3 
Răspunsul Curţii Constituţionale la scrisoarea TDV 
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ABREVIERI: 

AIESEC –  Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (Asociaţia 

Internaţională a Studenţilor în Ştiinţe Economice şi Comerciale)  

ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

APC – Autorităţile Publice Centrale 

BNS – Biroul Naţional de Statistică  

CEV – European Volunteer Centre (Centrul European de Voluntariat) 

CNTM – Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova 

CNV – Conferinţa Naţională a Voluntariatului 

Coaliţia Voluntariat – Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

EVMP – European Volunteer Measurement Project (Proiectul de Măsurare a Voluntariatului 

European) 

GPSA – Global Partnership on Social Accountability (Parteneriatul Global pentru Responsabilizare 

Socială) 

ILO – International Labour Organization (Organizaţia Internaţională a Muncii) 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne   

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

ME – Ministerul Educaţiei 

MF – Ministerul Finanţelor  

MJ – Ministerul Justiţiei  

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului 

NED – National Endowment for Democracy (Fondul Naţional pentru Democraţie) 

RM – Republica Moldova  

SDSC – Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile 

SNV – Săptămâna Naţională a Voluntariatului  

TDV – Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă”  

UE – Uniunea Europeană 

 


