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CATRE

Stela GRIGORA$, Ministrd a muncii, protecliei sociale Ei familiei

CERERE

Prin prezenta, Yd, rugdm sd aprobali introducerea in Clasificatorul ocupaliilor din Republica
Moldova (CORM) a funcfiei de Coordonator de voluntari la grupa d,e bazd 2423 Specialiqti in
domeniul resurselor umane qi de personal.

Conform Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 adoptat
prin Hot[rirea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012, Coordonatorul de voluntari ,,iqi exercitd
atribu[iile in conformitate cu fiqa de post elaboratd Si revizuitd cu regularitate de conducerea
institu[iei gazdd Si este numit prin ordin / decizie / dispozilie / hotdrdre de institulia gazdd" - pct.
11 atin. 1).

in Regulament sunt menlionate urmdtoarele atribufii fi.rncfionale ale funcfiei:

planificd gi administreazd,programul de voluntariat - pct. 10;
elaboreazdplanul de acliuni anual al programului de voluntariat_ pct. 11 alin.2);
elaborcazd. sarcini pentru voluntari in conformitate cu nevoile beneficiarilor, ale instituliei
gazdd, qi ale voluntarilor -pct,12;
elaboreazd" figele de post pentru voluntari - pct. 13 alin. 2);
anahzeazd, qi consultd cu personalul necesitatea implicdrii voluntarilor - pct. 15 alin. 1);
pdstreazd" evidenJa activitdtrii fiecdrui voluntar in dosarul personal al voluntarului - pct. 25
alin. 1);
completeazd registrele de voluntari (Registrul de evidenld a voluntarilor, Registrul de
evidenfd. a contractelor de voluntariat gi a certificatelor nominale de voluntariat, Registrul de
evidenld a carnetelor de voluntar) - pct,29;
intocme;te dosar personal al voluntarului pentru fiecare voluntar, il Jine la zi gi il prezintd
persoanelor autorizate care controleazd, actlitatea de voluntariat a institutiei gazdd- pct. 42;
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- desfrqoard operaJiile ce Jin de achizilionarca, folosirea, pdstrarea gi completarea carnetelor
de voluntariat gi efecfiteazd inscrierile din ambele sec]iuni ale Registrului de eviden]d a

carnetelor de voluntar - pct. 53;
- semneazd certificatele nominale de voluntanat- pct. 70 lit. j);
- pdstreazd, carnetele de voluntar intr-un spatiu bine protejat, ca documente de strictd evidenld,

pe perioada in care voluntarul efectueazd voluntariat in institulia gazdd- pct. 78;
- completeazL, face diverse inscrieri in carnetele de voluntar Ei le confirmd prin semndturd -

pct. 84; pct. 87 lit. e); pct. 89 tit. d); pct. 91 lit. f); pct. 99 lit. d); pct. 102 lit. d); pct. 103;
pct. 107 lit. e);

- contrasemneazd scrisoarea de recomandare semnatd de cdtre conducdtorul institulieigazdd.,
cu exceplia cazului cdnd este rudd cu voluntarul - pct. 118.

Administrarea programului de voluntariat, conform standardelor minime de calitate pentru activitatea
de voluntariat (Capitolul II al Regulamentului) qi prevederilor din Legea Voluntariatului Nr. 121

din 18 iunie 2010 (indeosebi Articolul T), include urmdtoarele responsabilitali ale funcliei:

- elaboreazd qi coordoneazd proiecte ce lin de programul de voluntariat;
- elaboreaz\" regularnentul intern cu privire la implicarea voluntarilor in conformitate cu

legislalia naJionald gi internaJionald in vigoare;
- asigurd revizuirea cu regularitate apoliticilor qi procedurilor de voluntariat;
- identificd qi planificd resurse financiare gi materiale pentru a acoperi cheltuielile aferente

programului de voluntariat;
- promoveazd voluntariatul in organrza[ie gi in afara ei;
- coordoneazdprocesul de tecrutare qi seleclie a voluntarilor;
- coordoneazdprocesul de orientare, instruire gi dezvoltare profesionald a voluntarilor;
- asigurd prestarea activitdlii de voluntariat cu respectarea cerinJelor de protecJie gi igiend a muncii;
- supervizeazd continuu activitatea voluntarilor in scopul indeplinirii eficiente gi in termenele

stabilite a sarcinilor;
- monitoizeazd qi evalueazd cu regularitate voluntarii Ei gradul de atingere a obiectivelor

programului de voluntariat;
- coordoneazd,stagiul de practicd al studenlilor in cadrul instituliei gazde;
- aplicd metode de motivare gi recunoagtere a meritelor voluntarilor linAnd cont de motivalia

individuald a f,tecdruia;
- reprezintd voluntarii in cadrul gedinJelor interne ale instituJiei gazdd";

- colecteaz6.dale de naturd statisticd;
- intocmeEte rapoarte.

Referitor la dinamica ocupaliei pe piafa muncii, menliondm urmdtoarele ocupalii sau specializdri:

- Manager (in servicii de personal, pregdtirea personalului gi alte relajii de muncd)
- $ef serviciu resurse umane
- Specialist resurse umane;
- Specialist in recrutare;
- Consultant indrumare gi orientare profesionald;
- Specialist in formare;
- Evaluator de competenle profesionale;
- Coordonator de proiecte;
- Specialist relalii publice.
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Lista cuprinzdnd ocupatiile propuse a fi introduse in CORM

x Referitor la posibilitateade acrea la diferite nivele de invd{dmdnt a unui sistem de educa{ie in sectorul voluntariat,
vedeli anexat Procesul verbal al gedin{ei Ministerului Erluca(iei ct TDV, Secrelariutut Coatiliei Volunlsfiat din 6
iulie 2016

Solicit[m ca descrierea grupei d,e bazd, 2423 Specialigti in domeniul resurselor umane ;i de
personal sd fie ajustatd penftu a include gi profilul ocupalional al Coordonatorului de voluntari.
Observali cd in descrierea grupei este inclusd doar noliunea de personal, care se refera doar la
salariali, nu Si la voluntari.

De asemenea penhu formarea voluntarilor solicitdm sd se modifice denumirea grupei d,e bazd,2424
Specialiqti in formarea $i dezvoltarea personalului in Specialigti in formarea $i dezvoltarea
resurselor umane care sA ofere qi posibilitatea formdrii voluntarilor, nu numai a personalului
salariat. Solicitdm sd se ajusteze corespunzdtor qi descrierea grupei, care in prezent se referd doar la
formarea personalului salariat.

Menliondm cd, activitatea Coordonatorului de voluntari nu este o activitate economicA, in sensul
vizat de CAEM, fiind indreptatd spre formarea gi / sau utilizarea resurselor umane reprezentate de
voluntari cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor organizalionale. Ar putea deveni o
activitate economicd doar in cazul in care expertiza Coordonatorului de voluntari ar fi utilizatd. la
oferirea de consultanld contra platd pentru a ajuta alte organizafii publice sau private necomerciale
sd-qi formeze programe de voluntariat.

Vede{i anexate:

1. Avizul Ministerului Tineretului gi Sportului nr. 0811327 din 09.09.2016
2. Avizul Confederafiei Na{ionale a Sindicatelor din Moldovam.03-021819 din 0L09.2016
3. Avizul Confedera{iei Nafionale a Patronatului din Moldova ff. 05ll-2l7 din02.09.20l6
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Referitor la afirmaliile Ministerului Tineretului qi Sportului (MTS) precizdmurmdtoarele:

1. Pomind de la experienla internafionald, ocupalia de Coordonator de voluntari a fost recunoscutd

deja de Guvern prin adoptarea Hotirfirii de Guvern nr. 158 din 12.03,2012, de aceea in
prezent nu mai este oportundreal:rzarea de studii Ei analize privind introducerea noii ocupalii in
Clasificator. Neacceptarea ocupafiei de Coordonator de voluntari poate bloca tot efortul

legislativ gi normativ de reglementare a sectomlui de voluntariat ftc&rd imposibila aplicarea

acestuia cu efecte imediat asupra certificdrii instituliilor gazdd, a activitdlii de voluntariat gi

utilizdni instrumentarului in lucru cu voluntarii. Menliondm cd in prezent persoanele juridice

publice qi private fbrd scop lucrativ sunt certificate de Comisia de certfficare a instituliilor gazdd

a activitdlii de voluntariat de pe ldngd MTS pe baza faptului cd o persoand este numita

Coordonator de voluntari in institulie I organzalie, fapt care este in armonie cu standardele

minime de calitate pentru activitatea de voluntariat aprobate de Guvem, dar contravine cadrului

normativ in vigoare care ptevede ca aceastd ocupafie sd fie inclusd Ei in Clasificatorul

ocupaliilor, in prezent putAnd fi pusd in disculie inclusiv corectitudinea certificdrii, persoanele

cu func{iile de rispundere din toate institufiile gazd.e, putffnd fi sancfionate cu amendi
de la 10 la 50 de unititi convenfionale, conform art. 56 alin. (1) din Codului
contravenJional. Vd informdm cd principalul instrument in lucrul cu voluntarii - Carnetul

de voluntar - realizat asemdndtor cu Carnetul de muncd, cu elemente de siguranfd, prin

alocare de bani publici cdtre intreprinderea ,,Registru" SA, poate fi completat numai de

cdtre o persoand care are ocupafia de Coordonator de voluntari, iar in cazul in care nu existd

o astfel de ocupalie resursele frnanciare pentru tipdrirea carnetelor au fost alocate inzadar.

2. Consultarea instituliilor gazdd ar constitui un efort suplimentar Ei de duratd. Privitor la

ocupajia de Coordonator de voluntari s-a discutat pe larg la Conferinla Nalionald a

Voluntariatului din 20lI - eveniment inclus in art. 15 pct. @ lit. c) din Legea

Voluntariatului care identificd principalele obiective gi deziderate ale voluntarilor la nivel

de politici. La acest eveniment au participat cele mai reprezentative Ei active instituli;,

organ\za[ii. platforme gi relele, inclusiv o mare parte din cele 74 de institulii gazdEt

certificate, care qi-au expus deja punctul de vedere pe acest subiect. Menliondm Ei faptul cd

in procesul de elaborare a cadrului legislativ Ei normativ pe voluntariat au fost desfbgurate

activitali de consultare intensd a tuturor pdrfilor interesate pe parcursul a 6 ani, iar pe baza

acestor consultdri Guvernul a adoptat HotirArea de Guvern nr. 158. Privitor la consultarea

Comisiei de certfficare a instituliilor gazdd a activitdlii de voluntariat, menlionez c[
personal am elaborat Regulamentul de funcfionare a Comisiei respective, iar aceastd entitate

nu are atribulii in aceastd privinfd.

3. Da, la moment nu existd un Program de formare a Coordonatorilor de voluntari finanlat de

cdtre stat, deoarece nu au fost prevdzute resutse financiare de la bugetul de stat. Din acelaEi

motiv nu se poate in prezent elabora ,,o analizd complexd" pentru a ,,oferi o claritate sporitd

privind dezvoltarea acestei ocupafii". Ceea ce am putut reahza este doar Ghidul

Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldouot , Planul de invdldmAnt pentru

t 
http://www.mts.gov.md/sites/default/fi1es/document/attachments/ghidul-coordonatorului de-voluntari-din-republica-moldova.pdf

Coalilia pentru promovdrea legii Si a activitdrilor de voluntariat:
Asocialia Obgteascd ,,Tinerii pentru dreptul la viafd" (TDV), Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizafiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),

Consiliul Nafional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociafia,,MOTIVATIE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (SPP).
Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii gi Tineri cu dizabilitili fizice (CCCT)



instruirea Coordonatorilor de Voluntari in cadrul Institutului de Formare Continud Ei Profilul
Ocupalional pentru Managerul de Voluntari (vedeli anexat in Englezd), ultimul document fiind
elaborat de organtzalia partenerd din Romania care deline in prezent Preqedinlia Centrului
European de Voluntariatinbaza Planului strategic de colaborare tn domeniul voluntariatului
tntre or ganizaliile-r esursd din Romdnia ;i Republica Moldova 2 0 I 4 - 2 0 I 62 .

4. Noua funclie nu poate fi ,,atribuitd prin ajustarea unor ocupalii deja ihcluse la grupa 2423"
deoareqe in acest caz ar trebui modificatd Hotlrirea de Guvern nr. 158 din 12.03.2012 care
prevede denumirea ocupafiei ca fiind Coordonator de voluntari, aceasta fiind utrhzatd,
inclusiv pe Carnetul de voluntar. Dacd, am modifica cadrul normativ, ar trebui sd anuldm
cele 1000 de carnete de voluntar pentru care au fost cheltuili deja bani publici pentru a
schimba denumirea funcJiei respective. Mai mult ocupaliile din grupa 2423 menlionate de

MTS sunt folosite gi de firmele comerciale (business) care sunt exceptate prin Legea
Voluntariatului de a fi certificate ca institulii gazde ale activitdlii de voluntariat.

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE. Director Executiv TDV
Secretariatul Coaliyiei pentru promovarea legii ;i activitdlilor de voluntariat

- https://tdvmoldova.wordpress.com/biblioteca-virtuala./plan-strategic-romania-moldova./
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