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Aspecte metodologice 

 
        Importanța voluntariatului pentru orice societate nu poate fi neglijată. Cultura 

voluntariatului crește nivelul de solidaritate socială, care de obicei este scăzut în societăţile 

care sunt în tranziție de la socialism la capitalism. Totodată, voluntariatul crește nivelul 

implicării cetățenilor în activitățile comunității și societății, și, nu în ultimul rând, creează 

senzația motivantă că se face ceva util, care în același timp, asigură dezvoltarea personală și 

profesională. Tocmai din aceste considerente este important de monitorizat și de evaluat 

continuu acest sector și de preluat bunele practici la nivel internațional.  

        Pe parcursul acestui studiu, am apelat la diferite documente de referință pentru munca 

de voluntariat, am analizat datele statistice care au fost găsite în surse deschise, am apelat la 

metodologia modelării unor bune practici din Occident în Republica Moldova și am realizat 

un sondaj online în rândul unor tineri aleși aleatoriu. 

 Analiza documentelor. Am analizat cadrul legislativ și normativ ce ține de munca de 

voluntariat, care sunt reglementările actuale și care este nivelul de implementare al 

acestora, care sunt carențele și ce se poate de îmbunătățit. De asemenea, am analizat 

studiile și cercetările privind voluntariatul, elaborate de către cercetătorii internaționali.  

 Date statistice. Pentru a avea o viziune clară despre numărul voluntarilor, tipul de 

voluntariat pe care îl prestează, formal sau non-formal, am utlizat datele primite de la 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării referitor la numărul de instituții gazdă a 

activității de voluntariat (IGAV) și numărul de carnete de voluntariat eliberate. Am 

utilizat datele deschise de pe pagina Biroului Național de Statistică. Am structurat datele 

statistice în diagrame pentru o mai bună percepere a informațiilor colectate. 

 Modelarea. Ținând cont de faptul că în Republica Moldova se atestă o scădere demografică 

accentuată din cauza diverselor probleme cu care se confruntă societatea, am modelat și 

am propus diferite activități de voluntariat care ar fi utile pentru diferite segmente sociale 

în funcție de vârstă, competențe și interese pentru anumite domenii sociale. 

 Sondaj online. Am realizat un sondaj online în rândul a 105 tineri pentru a afla dacă 

cunosc despre beneficiile carnetului de voluntar. Acest sondaj nu este reprezentativ, 

deoarece a fost distribuit prioritar tinerilor care locuiesc în mun. Chișinău, fără să fie 

respectate criteriile de eșantionare, scopul sondajului fiind acumularea de date calitative.  

  



 4 

Cadrul general 
 

Etapa de dezvoltare la care se află voluntariatul în R. Moldova 

 
 

        În trecut, au existat în societate diverse modalități de implicare voluntară, care sunt încă 

actuale, cea mai cunoscută în mediul rural fiind claca. Acest termen desemnează o prestație 

ocazională neremunerată în folosul comunității sau muncă prestată benevol de un grup în 

folosul cuiva (însoțită sau) urmată de o petrecere, implicarea voluntară fiind bazată pe niște 

cutume sociale, pe solidaritatea comunitară sau de mahala. 

        În Republica Moldova conceptul actual de voluntariat a luat naştere în anul 2005 la 

iniţiativa Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” care, împreună cu un grup mic de 

organizaţii, a creat Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia 

Voluntariat). În 2006 în colaborare cu  Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET), Coaliţia 

Voluntariat a iniţiat procesul de elaborare şi promovare a proiectului de lege cu privire la 

voluntariat. În perioada 2006 – 2007, pentru elaborarea acestui act legislativ au fost realizate 

11 discuţii publice cu diferite grupuri mari ale societăţii civile pe întreg teritoriul ţării, cu 

implicarea tuturor partidelor politice (în special a aripilor tinere ale acestora). Totodată, una 

dintre organizațiile membre ale Coaliției Voluntariat, și anume Centrul de Resurse pentru 

Drepturile Omului (CReDO), a elaborat o analiză cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire 

la voluntariat1. La sfârșitul anului 2007 MET a transmis spre avizare analiza şi proiectul de 

lege cu privire la voluntariat tuturor actorilor interesaţi. Abia în decembrie 2008 proiectul a 

fost discutat în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri, care a decis ca acesta să fie consultat / 

avizat de către MAEIE şi SIS. Procesul de avizare a durat până în martie 2009, iar după 

lansarea campaniei electorale, lucrul asupra proiectului de lege a fost oprit.  

        În cadrul Conferinţei anuale „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”, 

desfăşurată la 10 februarie 2009, proiectul de lege a fost promovat ca iniţiativă legislativă a 

deputaţilor şi fiind înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova. După 4 ani de pledoarie a 

Coaliției Voluntariat, Legea voluntariatului a fost adoptată în prima lectură de către 

Parlament pe 28 mai 2010. După prima lectură, au fost realizate un şir de modificări în baza 

avizelor Guvernului şi ale Comisiilor parlamentare, Legea voluntariatului nr. 121 fiind 

adoptată în a doua lectură pe 18 iunie 20102 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.179-181 din 24 septembrie 2010, art. 608. Prin această lege s-a recunoscut 

statutul de voluntar, existența voluntariatului neformal individual sau organizat prestat din 

raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate, și s-a reglementat voluntariatul formal 

desfășurat în cadrul persoanelor juridice publice și private fără scop lucrativ.  

        Doi ani mai târziu, Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), 

Secretariatul Coaliției Voluntariat, a elaborat cadrul normativ şi metodologic necesar pentru 

                                                 
1 Analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat 
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/analiza-cost-beneficiu-lege-voluntariat.pdf  
2 Legea voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1  

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/analiza-cost-beneficiu-lege-voluntariat.pdf
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1
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punerea în aplicare a Legii voluntariatului care includea standardele minime pentru activitatea 

de voluntariat și modele ale instrumentelor de lucru cu voluntarii, care a fost ulterior aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii 

voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 20103.  

        Studiul CReDO menționat anterior, care recomanda ca promovarea politicilor de 

voluntariat să se realizeze prin susținerea politicilor de consolidare a sectorului neguvernamental şi 

de stimulare directă a voluntariatului, a fost unul din documentele folosite pentru elaborarea 

şi aprobarea Legei Nr. 205 din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

societăţii civile pentru perioada 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei4, care a inclus, ca Obiectiv general 3, Dezvoltarea spiritului civic activ şi a 

voluntariatului. Deoarece doar o parte din acțiunile de voluntariat au fost implementate în 

termenii preconizazi, ulterior s-a constituit un grup de lucru intersectorial care a revizuit 

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) pentru anii 2018-2020. 

        O etapă nouă în dezvoltarea voluntariatului în Republica Moldova a început odată cu 

machetarea pe 6 februarie 2013 a carnetului de voluntar cu elemente de protecţie „guilloché” 

de către Întreprinderea de Stat „Registru” a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, acesta fiind tipărit ulterior. Draftul cadrului normativ privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de certificare, elaborat de TDV, a fost ajustat de Ministerul Tineretului 

şi Sportului, supus consultărilor publice, adoptat prin Ordinul Nr. 525 din 15.07.2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat5 şi 

publicat în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15 august 2014. Comisia de certificare a 

instituțiilor gazdă a activității de voluntariat (CCIGAV) și-a început activitatea în ianuarie 2015. 

        În urma demersurilor TDV, pe 5 mai 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova Nr. 144-148 (6067-6071), Ordinul Nr. 63 din 18.04.2017 cu privire la 

aprobarea Modificării nr. 1/2017 a Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova 

(CORM 006-14)6 prin care s-a instituit ocupația de Coordonator de voluntari la grupa de bază 

2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal”. Textul de descriere a grupei 

de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane și de personal a fost ajustat pentru ca 

autoritățile / instituțiile publice să poată folosi funcțiile stabilite deja pentru managementul 

personalului, existând posibilitatea de asumare de responsabilități în plus pentru a coordona 

și resursele umane reprezentate de voluntari. Pentru a asigura recunoașterea de către stat a 

pregătirii formatorilor pentru Coordonatorii de voluntari, precum și pentru implicarea 

specialiștilor în instruirea voluntarilor s-a modificat denumirea grupei de bază 2424 în 

                                                 
3 Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342471  
4 Legea Nr. 205 din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012-2015 şi a 
Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346217&lang=1  
5 Ordinul Nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369 
6 Ordinul Nr. 63 din 18.04.2017 cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova 
(CORM 006-14) http://lex.justice.md/md/370065/  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342471
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346217&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369
http://lex.justice.md/md/370065/
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„Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului” și a fost ajustat 

textul de descriere a grupei respective. 

        Rambursarea cheltuielilor voluntarilor, indispensabile activității de voluntariat, a fost 

asigurată parțial prin modificări și completări efectuate la pct. 2, secțiunea II. Domeniul de 

acțiune a prezentului regulament din Hotărârea Guvernului Nr. 10 din 05.01.2012 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica 

Moldova7 prin care voluntarii, ca și alte categorii de salariați, devin beneficiari ai drepturilor 

și facilităților prevăzute, cum ar fi diurnă, cazare, alimentare etc. În prezent nu pot fi 

rambursate cheltuielile de transport care nu se fac în interes de serviciu, precum cheltuielile 

zilnice de transport ale voluntarilor de la domiciliu spre sediul IGAV (tur-retur) şi de la sediul 

IGAV sau domiciliu în diferite locații de desfășurare a activităților de voluntariat (tur-retur). 

Acest lucru este necesar în special pentru a implica în activități de voluntariat persoanele cu 

resurse financiare modeste. 

        În perioada 2016-2017, prin intermediul Clubului de Expertiză în Domeniul 

Voluntariat care activează în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu, au fost colectate  

recomandări de la actori intersați de dezvoltarea la nivel de politici a voluntariatului, pentru a 

îmbunătăți cadrul general de funcționare a sectorului de voluntariat în Republica Moldova. 

        Numeroase documente europene de politici publice scot în evidenţă valoarea creatorului 

de capital social pe care o are voluntariatul. Existenţa şi replicarea capitalului social sunt 

factori de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de 

dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate.  

        Despre importanța dezvoltării voluntariatului se specifică și în Rezoluția ONU 70/1298, 

unde este prevăzut un plan de acțiuni pentru următoarea decadă, referitor la recunoașterea 

voluntariatului ca o componentă importantă în lupta cu o serie de provocări cu care se 

confruntă omenirea cum ar fi: reducerea sărăciei, schimbările climatice, sănătatea, 

dezvoltarea durabilă, abilitarea tinerilor etc. În textul rezoluției se recunoaște importanța 

voluntariatului, iar guvernele sunt încurajate să integreze voluntariatul în strategiile naționale 

de dezvoltare. Rezoluția invită statele membre să creeze și să mențină, prin politici și în 

practică, un mediu sigur și favorabil pentru voluntari, încurajând adoptarea de bune practici 

în managementul voluntarilor. Un aspect foarte important ține de cercetarea voluntariatului, 

comunitatea globală fiind invitată, în acest sens, să crească numărul de  cercetări în sectorul 

de voluntariat, pentru a obține date valide care să servească drept fundație pentru politici și 

programe. În cadrul rezoluției, de asemenea, se recomandă guvernelor și altor organisme să 

încorporeze voluntariatul în strategiile de abordare integratoare a egalitații de gen, 

recunoscând că voluntariatul informal, de la egal la egal, poate contribui la reducerea 

violenței asupra femeilor si fetelor. Rolul deosebit care este acordat de către ONU pentru 

munca de voluntariat nu este întâmplător, motiv pentru care autoritățile moldovenești ar 

                                                 
7 Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din 
Republica Moldova http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341850 
8 Rezoluția ONU 70/129 https://www.unv.org/publications/un-resolution-70129-integrating-volunteering-peace-and-
development-plan-action-next  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341850
https://www.unv.org/publications/un-resolution-70129-integrating-volunteering-peace-and-development-plan-action-next
https://www.unv.org/publications/un-resolution-70129-integrating-volunteering-peace-and-development-plan-action-next
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trebui să pună un accent mult mai mare pe voluntariat, beneficiile sale sunt mult prea mari 

pentru a fi ignorate. 

        Un alt document internațional extrem de important pentru voluntariat este Rezolutia 

Conferinței Internaționale a Statisticienilor Muncii din 2013 (19th ICLS)9 prin care voluntariatul 

a fost recunoscut la nivel mondial, inclusiv de Republica Moldova, ca fiind o formă de 

muncă, cu alte cuvinte forța de muncă are 2 componente principale, una salariată și una 

voluntară.  

        Cadru normativ a adus, ca inovație în Republica Moldova, recunoașterea voluntariatului 

nu numai ca experiență, ci și ca vechime de muncă. În timp ce recunoașterea voluntariatului ca 

experiență de muncă este o practică pe larg aplicată în țările cu o înaltă cultură a voluntariatului, 

recunoașterea ca vechime de muncă este un aspect nou motivațional, suplimentar, pentru 

viitorii și actualii angajați care doresc să practice voluntariatul, deoarece dincolo de 

satisfacția internă datorată faptului că fac ceva util și benefic societății, aceste persoanele 

sunt motivate și stimulate în plus prin aceste măsuri. Momentan nu putem afirma că această 

măsură a avut efectul dorit, iar cetățenii RM au devenit imediat mult mai implicați la nivel 

comunitar. Această măsură este una stimulativă pe termen lung, iar cel mai important lucru 

este că a creat un avânt nou, important, în special pentru tineri care pot acumula experiența și 

vechimea de muncă necesare pentru a îndeplini cerințele la angajare din majoritatea 

instituțiilor publice sau private.  

        Instituționalizarea parțială a statutului de voluntar este un alt concept inovativ cu care au 

venit autorii Legii voluntariatului. A fost definit termenul de ,,instituție gazdă” ca persoana 

juridică de drept public sau persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, care 

administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile legii, contracte de 

voluntariat. La data de 23 octombrie 2017, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, erau 

înregistrate 138 de instituții gazdă. Printre organizațiile care au decis să devină instituții 

gazdă sunt organizații non-guvernamentale, instituții ale administrației publice locale și 

centrale, culte religioase și instituții de învățământ. Un aspect deosebit este înregistrarea ca 

instituții gazdă a inspectoratelor de poliție din întreaga Republică. În afară de lucrurile utile 

pe care le pot livra comunităților, activitățile de voluntariat ar putea aduce și beneficii de 

imagine poliției. Această practică este important de a fi promovată și în cadrul Serviciului 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, deoarece în 

unele țări precum Franța, serviciul de protecție civilă al populației este format în proporție de 

80% din voluntari și doar 20% din personal remunerat. Mai mult, în Austria, tinerii pot alege 

să presteze muncă în folosul comunității în locul serviciului militar 

        Din cauza proceselor migraționale active care au cuprins Republica Moldova, din punct 

de vedere demografic societatea moldovenească a suferit modificări substanțiale în anii de 

după independență, iar aceste procese continuă să fie foarte dinamice. Conform criteriului 

demografic, populația Repulicii Moldova poate fi divizată în 4 mari grupuri relevante 

                                                 
9 Rezolutia Conferinței Internaționale a Statisticienilor Muncii din 2013 (19th ICLS) http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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activității de voluntariat:   0-14 ani - 566 967; 15-29 ani - 802 931; 30-49 ani - 1 078 713; 50-

84 ani - 1 066 463. Din datele preluate din banca de date a Biroului Național de Statistică, 

putem constata că din cele mai mari grupuri nu fac parte copiii și tinerii, ci persoanele trecute 

de tinerețe, un grup important fiind alcătuit din vârstnici (50+). De aici rezultă necesitatea de 

a crea domenii de interes, metode de implicare și activități specifice de promovare a 

voluntariatului care să nu targeteze doar segmentul de tineret, ci inlusiv persoanele salariate 

și vârstnicii. Până în prezent nu s-a reușit crearea unui ecosistem care să faciliteze încurajarea 

voluntariatului și care să ofere alternative de voluntariat în funcție de interesele și 

problematicile sociale care sunt atractive pentru fiecare individ în parte. 

 

        Nu s-a putut crea infrastructura necesară pentru a putea implica diferite categorii de 

vârstă și grupuri sociale în diferite activități de voluntariat. Acestă stare a lucrurilor s-a datorat 

accentului deosebit pus pe activități de voluntariat pentru tineri și existenței unui număr mic 

de organizații non-guvernamentale care implică ca voluntari și alte categorii de vârstă. Pentru 

a putea trece la o nouă etapă de dezvoltare a voluntariatului în RM, urmează ca instituțiile 

gazdă să devină mai transparente, să formuleze mai clar misiunea organizațională și 

activitățile pe care le propun voluntarilor și să-și diversifice domeniile de voluntariat actuale, 

pentru ca fiecare doritor de a face voluntariat să își găsească o activitate pe placul său sau 

care consideră că va fi utilă societății. Instituțiile gazdă ale activității de voluntariat duc lipsă 

de voluntari calificaţi și din cauza unui management neadecvat al voluntariatului. La moment 

există la nivel național foarte puțini Coordonatori de voluntari instruiți care dețin experiența 

necesară coordonării unui program de voluntariat, de asemenea, avem foarte puține persoane 

pregătite și capabile să-i formeze profesional pe aceștia. 

        În ciuda eforturilor depuse de societatea civilă, de fostul Minister al Tineretului și 

Sportului și de unii donatori străini, cultura voluntariatului nu a cunoscut o creștere remarcabilă. 

Cu regret constatăm, că societatea în general nu sesizează importanţa activităţilor de interes 

public neremunerate. Unul din motivele pentru care cetăţenii nu se implică în acţiuni de 

voluntariat ţin de aspecte materiale, de valori, fiind generate de insuficienţa informaţiei privind 

valorile voluntariatului. Lipsa de informaţie şi de implicare în activităţi de voluntariat face ca 

16%

23%

31%

30%

Populația RM după vârste

0-14 ani

15-29 ani

30-49 ani

50-84 ani
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autorităţile și instituțiile publice, de multe ori şi societatea civilă, să nu conştientizeze cu 

adevărat importanţa voluntariatului. Nu se conştientizează faptul că orice implicare în 

activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială. Implicarea în activităţi de 

voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi solidaritatea, 

toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul oferă 

posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod curent în 

activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei.  

        În documentele de politici naţionale, voluntariatul nu este considerat o prioritate a 

statului. Absenţa unei politici de stat clare generează o serie de probleme la nivel de 

implementare a politicilor de voluntariat. Din păcate statul nu sesizează încă faptul că munca de 

voluntariat este un factor important al compensării insuficienţei acţiunilor guvernamentale sau 

a lipsei de funcţionalitate a pieţelor de servicii, ea compensează, de asemenea, deficitul 

bugetar, reduce cheltuielile statului, contribuie la descentralizarea şi debirocratizarea 

procesului de prestare a serviciilor, produce efecte pozitive vizibile asupra mediului economic 

şi mediului infracţional10 fiind de fapt un element de securitate socială al statului.  

        Un motiv de implicare redusă a cetăţenilor este lipsa unor elemente structurale de bază 

ale unei infrastructuri de voluntariat – cum ar fi centre de voluntariat, reţele de instituţii gazdă 

şi reţele de firme din business – care să suporte toate tipurile de voluntariat. Această situaţie 

se datorează lipsei de viziune şi de resurse a actorilor implicaţi (autorităţi publice, societatea 

civilă şi business) şi faptului că autorităţile publice nu iniţiază parteneriate reale pentru 

dezvoltarea sectorului de voluntariat.  

        Un factor semnificativ îl constituie şi finanţarea neadecvată pentru asigurarea dezvoltării 

sectorului de voluntariat. Lipsa de sustenabilitate (atât financiară cât şi instituţională) 

determină dezvoltarea slabă a sectorului de voluntariat. Autorităţile publice de resort 

responsabile de dezvoltarea şi promovarea diferitor tipuri de voluntariat nu au prevăzut  

alocaţii speciale suficiente pentru acest sector din bugetul de stat, iar dependenţa de 

finanţarea externă, care în prezent este foarte redusă, poate submina durabilitatea sectorului 

de voluntariat.  

        În acelaşi timp, constatăm o comunicare și colaborare slabă a APL cu APC. Autorităţile 

administraţiei publice locale nu cooperează suficient cu organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice, cu alte autorităţi administrative centrale şi cu organizaţiile neguvernamentale 

din domeniu în vederea aplicării Legii voluntariatului şi realizării politicilor de stimulare şi 

dezvoltare a voluntariatului prin implementarea activităţilor relevante la nivel local. E 

necesar să se consolideze eforturile pentru dezvoltarea unei culturi a comunicării, participării 

şi interacţiunii eficiente între sectorul asociativ şi administraţia publică atît de nivel naţional, 

cât şi de nivel local. 

                                                 
10 Studiul „Infrastructura voluntariatului corporativ în Republica Moldova: potenţial şi cale de urmat”, 

http://tdvmoldova.wordpress.com/biblioteca-virtuala/ 

http://tdvmoldova.wordpress.com/biblioteca-virtuala/
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        Putem concluziona că voluntariatul neformal și formal în Republica Moldova se află 

încă la o etapă incipientă, diversificarea modalităților de implicare cât și participarea 

cetățenilor fiind în continuă creștere. 

 

 

Aplicabilitatea Legii și Hotărârii de Guvern cu privire la voluntariat 
 

        Dezvoltarea voluntariatului a fost înfrânată din cauze obiective, cum ar fi aspecte 

culturale, procese demografice dinamice, instabilitate politică, elaborarea cu întârziere a unui 

cadru normativ eficient, promovarea insuficientă a voluntariatului și lipsa unei atenții 

deosebite acordate sectorului asociativ.  

        Dincolo de toate aceste bariere care afectează dezvoltarea voluntariatului, un cadru 

normativ stimulativ desigur are un rol prioritar, de aceea el trebuie racordat continuu la noi 

provocări și realități. În prezent se constată că există capacităţi insuficiente de coordonare şi 

promovare a activităţilor de voluntariat la nivel naţional. În acest context, este important de 

inclus în prevederile Legii voluntariatului a unor entități de voluntariat, cum ar fi: Comisia de 

certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat și regulamentul de funcționare al 

acesteia; Centrul Național de Voluntariat ca structură separată sau subordonată Guvernului 

pentru a fi responsabil de dezvoltarea sectorului de voluntariat la nivel de politici și 

programe, precum și de coordonare a activităților autorităţilor publice de resort pe segmentul 

de voluntariat. De asemenea, pentru a crește implicarea activă a autorităţilor publice de resort 

în implementarea prevederilor Legii voluntariatului şi ajustarea cadrului legal conex acestei 

legi este necesar ca printre atribuţiile de serviciu ale autorităţilor publice de resort să fie 

prevăzută ca și competenţă dezvoltarea şi promovarea  voluntariatului.11. Acest lucru se 

poate face prin modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor 

publice de resort. 

        Lipsa unei instituţii publice naţionale cu competenţe în domeniu care ar asigura unitatea 

abordării sectorului în politicile publice, lipsa mecanismelor de finanţare strategică care ar 

asigura dezvoltarea mişcării de voluntariat, precum şi lipsa unui management eficient al 

cererii si ofertei de voluntariat, tergiversează considerabil dezvoltarea şi promovarea 

voluntariatului în ţară.  

        Din cauza unei informări inadecvate s-au răspândit unele idei greșite, cum ar fi: 

voluntariatul nu este o muncă, ci o activitate; voluntariatul este prea formalizat; organizațiile 

necomerciale pot implica proprii voluntari fără a deveni instituție gazdă a activității de 

voluntariat; voluntariatul formal restrânge libertatea de implicare a voluntarilor; 

reglementările în sectorul voluntariat sunt excesive și birocratice etc.12 

                                                 
11 Rezoluția Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VIII 
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2013/06/Rezolutia-Forumului-ONG-2015.pdf 
12 Mituri legate de voluntariat în Republica Moldova https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/02/08/mituri-legate-de-voluntariat-
in-republica-moldova/  

http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2013/06/Rezolutia-Forumului-ONG-2015.pdf
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/02/08/mituri-legate-de-voluntariat-in-republica-moldova/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/02/08/mituri-legate-de-voluntariat-in-republica-moldova/
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        Deși abordarea de a stimula și reglementa voluntariatul formal în Legea voluntariatului 

este una benefică dezvoltării acestui sector, o mare scăpare a Legii voluntariatului este că: nu 

se recunoaște faptul că ponderea voluntariatului formal este și va rămâne foarte mică în 

comparație cu a voluntariatului neformal; nu se indică modalitățile organizate de implicare în 

voluntariat neformal (în grupuri de inițiativă sau organizații neformale); nu se subliniază 

nevoia de a face politici publice pe această componentă și nu se stabilește autoritatea publică 

responsabilă de elaborarea de politici pentru a dezvolta voluntariatului neformal și cetățenia 

activă.  

        O altă scăpare a cadrului legislativ care trebuie remediată este faptul că definiția 

voluntarului nu recunoaște ca voluntar cetățeanul care desfășoară conform art. 1 pct. (2) al 

Legii Voluntariatului activităţi voluntare izolate, prestate sporadic în afara raporturilor cu 

persoanele juridice menţionate, statutul de voluntar fiind recunoscut doar pentru persoanele 

care activează în IGAV-uri. Art. 2 din Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010 indică că 

voluntarul se poate implica doar în activități organizate de o instituție gazdă care 

administrează activitatea de voluntariat: „Instituţia gazdă este persoana juridică de drept 

public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ care administrează activitatea 

de voluntariat şi care încheie, în condiţiile prezentei legi, contracte de voluntariat. Voluntar 

este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care în sprijinul 

solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de 

drept public sau de drept privat fără scop lucrativ”. 

        Textul legislativ este clar și nu permite interpretări de genul că Comisia de certificare a 

instituțiilor gazde a activității de voluntariat (CCIGAV) a fost creată pentru a diviza IGAV-urile 

în instituții gazde certificate și instituții gazde necertificate. Cadrul legislativ nu acceptă 

existența unor IGAV-uri necertificate care nu respectă standardele minime de calitate și care 

nu eliberează carnete de voluntar. Articolul 7 litera e) și k) din Legea voluntariatului cere 

oricărei instituții gazde obligatoriu „elaborarea unui program de voluntariat şi a unui 

regulament intern care vor prevedea condiţii de recrutare şi standarde de activitate a 

voluntarilor în baza unor standarde minime de calitate pentru activitatea de voluntariat 

stabilite de Guvern” și „eliberarea carnetului de voluntar şi a scrisorii de recomandare dacă 

voluntarul este implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar”.  

        Reglementările în vigoare în sectorul voluntariat nu restrâng libertatea de implicare a 

organizațiilor necomerciale cu statut juridic și nici a voluntarilor formali. Orice organizație 

necomercială poate alege: a) să devină instituție gazdă a activității de voluntariat care conferă 

dreptul de a avea proprii voluntari; b) poate alege să nu devină instituție gazdă și să nu aibă 

voluntari sau c) poate alege să nu devină instituție gazdă, dar printr-un acord sau contract să 

devină un punct de lucru pentru voluntarii unei instituții gazde a activității de voluntariat. În 

vederea implicării eficiente a voluntarilor pot fi realizate acorduri / contracte între o instituție 

gazdă a activității de voluntariat și o organizație necomercială cu statut juridic care nu este 

instituție gazdă a activității de voluntariat, între două instituții gazdă certificate etc. 

Voluntarii pot opta pentru voluntariat neformal individual sau organizat în grupuri de inițiativă 

și organizații necomerciale fără statut juridic, precum și pentru voluntariat formal în una sau 
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mai multe instituții gazdă ale activității de voluntariat. Cadrul legislativ nu a adus cerințe în 

plus pentru voluntari față de perioada când nu era reglementat sectorul de voluntariat, așa că 

libertatea de implicare a voluntarilor formali nu a fost restrânsă. 

        Vârsta minimă pentru voluntariatul formal este de 14 ani, dar ar putea fi scăzută la 13 

ani, acest fapt fiind în armonie cu art. 7, pct. 1 din Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta 

minimă de încadrare în muncă. 13 

        Un fapt pozitiv este că nu se face nici o diferență între angajați și voluntari privind 

modul în care sunt tratați și implicați (sunt tratați la fel, li se cere aceiași calitate a muncii, 

sunt implicați prin ordinul / decizia / dispoziția / hotărârea conducătorului unității, se 

folosește un instrumentar aproape asemănător de management și înregistrare a activității – 

dosar personal, contract, fișă de post, carnet de voluntar etc.). Nu există mai multă birocrație 

în munca cu voluntarii decât cu angajații. Acest minim de birocrație crează acel echilibru 

necesar între beneficiile organizației care implică voluntari și recunoașterea beneficiilor 

acordate de către stat voluntarilor. 

        O altă scăpare a cadrului legislativ este utilizarea noțiunii de „domeniu de utilitate publică”. 

Noțiunea ar trebui exclusă deoarece crează confuzie sugerând faptul că ar exista domenii care nu 

sunt de utilitate publică. În locul ei ar trebui utilizată expresia „activitate de utilitate publică” sau 

„domeniu de activitate” al IGAV care face trimitere la domeniile fundamentale ale științei, 

culturii și tehnicii utilizate în prezent în nomenclatoarele / clasificatoarele din Moldova. 

Voluntariatul nu ar trebui numit, în cadrul normativ și legislativ, domeniu sau activitate, ci 

recunoscut ca o formă de muncă care se desfășoară în toate domeniile de activitate existente14.  

 

        Un alt aspect care trebuie avut în vedere este ajustarea art. 7 lit. g) din Legea 

voluntariatului pentru a specifica că „neadmiterea voluntarilor la prestarea unor munci 

periculoase sau care pot dăuna vieţii şi sănătăţii acestora” se aplică obligatoriu persoanelor 

între 14-18 ani, dar peste vîrsta de 18 ani putându-se asuma conștient anumite grade de risc 

necesare pentru dezvoltarea diverselor tipuri de voluntariat, cum ar fi voluntariatului în 

situații de urgență (excepționale), cu scopul de a nu crea bariere pentru unele instituții de stat 

care ar dori să creeze grupuri formale de voluntari. Deoarece voluntariatul este o formă de 

muncă, implicarea persoanelor între 14-18 ani în IGAV trebuie să respecte HG Nr. 541 din 

07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, 

vătămătoare şi / sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă 

de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de 

pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor.15 

                                                 
13 Convenţia nr. 138 / 1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-organizatii/Conventii-OIM/138.pdf  
14 Lista propunerilor Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat privind implementarea Acțiunii 3.1.2.2. din 
Planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015  
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/12/lista-propunerilor-coalitiei-voluntariat-referitor-la-domeniile-de-utilitate-
publica.pdf  
15 HG Nr. 541 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi / sau 
periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă 
admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor 
http://lex.justice.md/md/353841/  

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-organizatii/Conventii-OIM/138.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/12/lista-propunerilor-coalitiei-voluntariat-referitor-la-domeniile-de-utilitate-publica.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/12/lista-propunerilor-coalitiei-voluntariat-referitor-la-domeniile-de-utilitate-publica.pdf
http://lex.justice.md/md/353841/
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        Din punct de vedere normativ, prin adoptarea acestui cadru, au fost creionate aspectele 

conceptuale în jurul cărora trebuie să se dezvolte sectorul de voluntariat: 

 sfera de reglementare, obiectivele, noțiunile și principiile; 

 raporturile de voluntariat; 

 cadrul instituțional; 

 politici și măsuri de stimulare a voluntariatului. 

        La nivel operațional și de implementare, prin intermediul Hotărârii Guvernului au fost 

jalonate următoarele concepte: 

 Resurse umane; 

 Misiune și valori; 

 Politici și proceduri de voluntariat; 

 Planificarea și administrarea procesului de voluntariat; 

 Sarcinile voluntarului; 

 Recrutarea și selecția; 

 Orientarea și instruirea; 

 Supervizarea; 

 Evaluarea; 

 Motivara și recunoașterea; 

 Evidența și păstrarea datelor; 

 Registrul de evidență a voluntarilor, certificatelor, contractelor și carnetelor de 

voluntariat. 

        Legea și Hotărârea Guvernului cu privire la voluntariat a creat un cadru de reglementare 

a sectorului și a stabilit niște proceduri birocratice foarte utile dezvoltării voluntariatului. 

Conform legislației, voluntarii formali, naționali sau internaționali, pot fi implicați în 

persoane juridice necomerciale doar de către instituțiile gazdă a activității de voluntariat 

certificate sau prin intermediul acestora. Standardele care stau la baza certificării sunt 

obligatorii. Legiuitorul și executivul au lăsat și spațiul de manevră necesar organizațiilor care 

au voluntari sau doresc să dezvolte această practică, precum și voluntarilor, prin realizarea 

liberului arbitru în formularea scopurilor și misiunii în funcție de valorile organizației gazdă. 

Același liber arbitru persistă și în cazul elaborării programului de voluntariat, a 

regulamentului intern cu privire la implicarea voluntarului, politicile și procedurile de 

voluntariat, elaborarea sarcinilor, planificarea resurselor financiare și materiale, fișa de post, 

toate acestea fiind exercitate prin prisma respectării legislației naționale și internaționale. 

Aceste beneficii de reglementare se pot răsfrânge pozitiv asupra zeci de mii de instituții 

publice și private indiferent de scopul statutar.  

        Procedura de obținere a statutului de instituție gazdă, deși are rigorile sale birocratice, 

nu este dificilă. Solicitarea privind experiența și pregătirea corespunzătoare a 
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Coordonatorului de voluntari este singura prevedere care nu se aplică în prezent deoarece 

statul nu a putut asigura condiții pentru formarea acestora. Prin instituirea ocupației de 

Coordonator de voluntari s-a deschis calea ca în viitorul apropiat să se pregătească cadre 

didactice specializate în managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor 

de voluntari. Coordonatorii de voluntari vor putea fi formați / certificați și prin intermediul 

sistemului de educație continuă a adulților, se va putea asigura pregătirea în sectorul de 

voluntariat a conducătorilor / specialiştilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat şi 

organele administrației publice locale de nivelul I și II, inclusiv se vor putea pregăti 

Coordonatorii de voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile. 

Pașii care ar trebui făcuți au fost stabiliți în cadrul ședinței cu Ministerul Educației din iulie 

201616 

        Comisia de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat până la inițierea 

reformei guvernului era formată din 5 membri ai organelor administraţiei publice centrale cu 

atribuţii în domeniu: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor și 6 reprezentanți 

ai mediului asociativ17. Probabil după finalizarea reformei administrației publice centrale vor 

exista unele modificări și la nivel de componență a reprezentanților autorităților publice. 

        Pachetul de acte necesare pentru înregistrarea persoanelor juridice de drept public ca 

instituție gazdă trebuie să conțină următoarele documente: 

1) cererea cu privire la recunoaşterea statutului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat (IGAV); 

2) programul anual de voluntariat al instituţiei;  

3) regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor;  

4) confirmare privind pregătirea şi experienţă corespunzătoare a coordonatorului de 

voluntari din cadrul instituţiei;  

5) raportul de activitate al programului de voluntariat precum şi programul anual de 

voluntariat al instituţiei, semnat de către conducătorul şi contabilul 

organizaţiei/instituţiei şi autentificat prin ştampilă. 

       Pentru persoanele juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, obținerea statutului de 

instituție gazdă necesită un pachet cu următoarele documente: 

1) cererea cu privire la recunoaşterea statutului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat (IGAV);  

2) copia certificatului de utilitate publică (în cazul în care este deţinut);  

3) copia certificatului de înregistrare ori decizia de înregistrare, confirmată prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei solicitantului;  

                                                 
16 Procesul verbal al ședinței Ministerului Educației cu TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariat 
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2016/08/proces-verbal_sedinta-med-cu-tdv.pdf  
17 Anexa nr. 3 la Ordinul Nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2016/08/proces-verbal_sedinta-med-cu-tdv.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369
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4) copia statutului organizaţiei;  

5) programul anual de voluntariat al instituţiei;  

6) regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor în organizaţie / instituţie;  

7) confirmare privind pregătirea şi experienţă corespunzătoare a coordonatorului de 

voluntari din cadrul instituţiei;  

8) raportul de activitate al programului de voluntariat precum şi programul anual de 

voluntariat, semnat de către conducătorul şi contabilul organizaţiei / instituţiei şi 

autentificat prin ştampilă. 

        Pentru voluntari, cadrul normativ stabilește unele garanții și drepturi. Voluntarul are o 

serie de drepturi precum: participarea la elaborarea și derularea programelor, participarea la 

activități în funcție de posibilitățile proprii, asigurarea medicală facultativă, rambursarea 

unor cheltuieli, dreptul la odihnă, informarea corectă, participarea la diferite cursuri și 

instruiri. Voluntarul nu este exonerat și de o serie de obligații pe care le are cum ar fi: să 

îndeplinească sarcinile instituției gazdă, să se subordoneze conducerii, să ocrotească bunurile, 

să păstreze confidențialitatea informațiilor și alte obligații contractuale. Cadrul normativ 

național în sectorul voluntariat deși vine cu o serie de proceduri clar stipulate, nu este 

restrictiv, orice organizație asociativă poate aplica la statutul de instituție gazdă și să 

beneficieze de toate privilegiile ce le oferă acest statut. Totuși, observăm că instituțiile de 

învățământ, autoritățile publice locale și centrale, organizațiile non-guvernamentale și alte 

organizații care sunt eligible să obțină acest statut nu se prea grăbesc să depună pachetele de 

documente necesare. O parte din vină o poartă și fostul Minister al Tineretului și Sportului 

deoarece nu a fost realizată nici o campanie de informare din cele prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare a Societății Civile pentru perioada 2012-2015.  

 

Eficiența mecanismelor de motivare a voluntarilor  

în cadrul normativ național 
 

       Capitolul IV din Legea voluntariatului și capitolul V din Hotărârea Guvernului cu privire 

la implementarea Legii voluntariatului prevăd politici și măsuri de stimulare a voluntariatului 

și condițiile de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului. Măsurile de motivare pe 

care le-au formulat autorii actelor normative menționate pot fi repartizate în 4 grupuri: 

birocratice, materiale, educaționale și prestigiu social. Printre măsurile de motivare și 

stimulare birocratice, putem menționa: contractul de voluntariat, certificatul nominal de 

voluntariat, carnetul de voluntar și scrisorile de recomandare. Aceste documente pot fi foarte 

utile, în special, pentru tineri la angajare, când experiența de muncă este un criteriu de 

selecție sau când se dorește aplicarea la unele proiecte, cum ar fi Erasmus sau altele. Perioada 

de voluntariat înscrisă în carnetul de voluntar și certificatul nominal sunt considerate vechime 

în muncă, dacă perioada de voluntariat a fost prestată în acelaşi domeniu cu specialitatea 

deţinută, oferind la angajare spor pentru vechime în muncă și concediu de odihnă anual 

suplimentar plătit pentru vechime în muncă. Instituţiile de învăţământ superior, în baza 

acordurilor de colaborare cu instituţiile gazdă, acordă anual 5 credite de studiu transferabile 
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pentru stagiile de practică în domenii de utilitate publică conexe profilului şi specialităţii de 

studiu a voluntarului. Voluntariatul prestat de studenţi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi 

formării experienţei profesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi 

contractul de voluntariat este considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă dacă s-au 

confirmat cel puţin 40 de ore18 pentru obținerea celor 5 credite educaționale fiind necesare 

150 de ore de voluntariat și îndeplinirea obiectivelor din programa stagiului de practică19. 

Voluntarilor care sunt cetățeni străini le sunt facilitate obținerea vizei de intrare în Republica 

Moldova și a permisului de ședere pe durata desfășurării activității de voluntariat. 

         Ca măsuri de stimulare, voluntariatul prestat de voluntar în sectorul public și în cel 

neguvernamental, în domenii conexe profilului și specialității de studiu, confirmat prin 

carnetul de voluntar şi certificatul nominal de voluntariat, va fi luat în considerare la 

înmatricularea în instituțiile de învățământ superior, la oferirea de burse sau la cazarea în 

cămine studențești, în cazul înacumulării punctajului egal de către doi sau mai mulţi 

candidaţi şi, respectiv, în cazul obținerii de către doi sau mai mulţi studenţi a rezultatelor de 

egalitate evaluate anual. Pentru instituțiile gazdă, autoritățile administrației publice locale pot 

acorda scutiri și înlesniri la plata taxelor locale conform Codului fiscal. Din păcate, nu există 

un mecanism clar definit cum ar putea fi aplicate aceste scutiri și înlesniri. De asemenea, 

organizațiile non-guvernamentale care au statut de utilitate publică beneficiază de un drept 

preferențial la procurarea serviciilor sociale publice. 

       Pe lângă stimulentele de ordin material și birocratic, cadrul normativ național indirect 

prevede și stimulente de ordin educațional cum ar fi cursurile de instruire, trainingurile, 

seminarele și alte măsuri componente ale educației non formale. Acest tip de măsuri de 

stimulare ar putea fi foarte util și în contextul strategiei ,,Educație 2020”. Măsurile de 

motivare ce țin de promovarea voluntariatului și ridicarea nivelului prestigiului social al 

acestei activități sunt stimulate prin: 

a) Săptămâna Naţională a Voluntariatului – eveniment anual de promovare a 

voluntariatului şi de recrutare a voluntarilor; 

b) Festivalul Voluntarilor – eveniment anual de recunoaştere a meritelor în sectorul de 

voluntariat; 

c) Conferinţa Naţională a Voluntariatului – eveniment organizat o dată la doi ani, care 

identifică principalele obiective şi deziderate ale voluntarilor la nivel de politici. 

        Cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului, care are un potențial imens de 

dezvoltare și pe viitor, este Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017. Raportul de 

cercetare „Aprecierea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul Săptămânii Naționale 

a Voluntariatului 2017. Estimarea valorii muncii voluntarilor”20, realizat de sociologul 

                                                 
18 Art. 14 din Legea voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1 
19 Pct. 122-126 din Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 
iunie 2010 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342471 
20 Raportul de cercetare „Aprecierea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2017. 
Estimarea valorii muncii voluntarilor  
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Raport-de-cercetare-si-evaluare-SNV.pdf  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342471
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Raport-de-cercetare-si-evaluare-SNV.pdf
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Veaceslav Bătrînescu, arată că numărul voluntarilor implicați în SNV 2017, ediția a XI-a, a 

crescut de 14 ori în ultimii trei ani, ajungând la 23 186 de voluntari în 2017, fiind realizate 

într-o săptămână 1 387 activități în toată republica. 

        Din punct de vedere practic, de măsurile de motivare și stimulare a activității de 

voluntariat beneficiază doar persoanele care au obținut carnete de voluntar și cele care 

activează în mod formal în IGAV fără contract de voluntariat. Mai mult, aceste beneficii sunt 

îndreptate în special către tineri. Pentru alte categorii de vârstă stimulente eficiente ar putea fi 

abonamente la săli de fitness sau bazin, călătorii în transportul public. Toate aceste stimulente 

trebuie să fie create și promovate printr-un efort conjucat între autoritățile publice locale și 

centrale și organizațiile societății civile.  

 

Prevenirea utilizării abuzive și ilegale a muncii voluntarilor 
 

       Cadrul normativ care reglementează sectorul voluntariat prevede o serie de drepturi 

pentru voluntari și o serie de obligații pentru instituțiile gazdă care sunt menite să prevină 

utilizarea abuzivă și ilegală a muncii voluntarilor. Drepturile și obligațiile voluntarului 

precum și responsabilității instituției gazdă sunt în articolele 6 și 7 din Legea Voluntariatului. 

Totuși, aplicarea și respectarea acestor articole este însoțită de unele animozități deoarece 

mecanismele juridice necesare nu au fost create deoarece nu există contravenții pentru 

instituțiile care nu respectă legislația. Nu este dezvoltat exhaustiv nici mecanismul de 

control, astfel în cazul unor divergențe părțile sunt nevoite să se adreseze la instanțele 

judecătorești.    Pentru ca munca de voluntariat să se desfășoare într-un cadru normativ bine 

reglementat, voluntarul trebuie să opteze pentru semnarea unui contract de voluntariat. 

Totuși, pentru a semna un contract de voluntariat, voluntarul trebuie să presteze minim 20 de 

ore de voluntariat lunar. Contractul de voluntariat poate fi încheiat cu persoane care au atins 

vîrsta de 16 ani. Persoanele care au atins vîrsta de 14 ani pot încheia contract de voluntariat 

cu acordul scris al reprezentantului lor legal. Contractul de voluntariat trebuie să conţină 

următoarele clauze: 

a) descrierea activităţii pe care voluntarul trebuie s-o presteze în concordanţă cu 

capacitatea şi disponibilitatea sa; 

b) perioada desfăşurării activităţii de voluntariat; 

c) indicarea orelor şi zilelor de activitate; 

d) descrierea bunurilor materiale încredinţate şi indicarea valorii acestora; 

e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; 

f) facilităţile acordate de instituţia gazdă; 

g) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale şi a intereselor de dezvoltare, 

după caz şi a celor de sănătate, confirmate prin certificat medical sau prin alt document; 

h) răspunderea părţilor pentru cauzarea pagubelor; 

i) condiţiile de nulitate şi reziliere a contractului. 
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       Un aspect pozitiv al Legii voluntariatului este enumerarea componentelor conținutului 

unui contract. Astfel, în cazul intervenirii unei situaţii de natură să îngreuneze executarea 

obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat. Iar dacă intervine o situație ce 

face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat la iniţiativa uneia 

dintre părţi. Contractul de voluntariat poate fi denunțat unilateral, cu un preaviz de 7 zile, fără 

obligația prezentării motivelor. Conform legislației, condițiile de renegociere sau reziliere a 

contractului sunt favorabile persoanelor care fac voluntariat și nu impun unele penalități sau 

măsuri restrictive. Voluntarii nu sunt obligați să participe la alte activități decât la cele ce țin 

de derularea programelor pentru care au semnat contractele. Cheltuielile ce țin nemijlocit de 

activitățile de voluntariat, cum ar fi: transport, cazare, alimentație, sunt rambursate de 

instituțiile gazdă în funcție de posibilități, acestea fiind convenite cu voluntarul de comun 

acord. În Legea voluntariatului este prevăzută asigurarea medicală facultativă, dar această 

prevedere este inaplicabilă deoarece nu există mecanismele juridice necesare pentru ca 

instituțiile gazdă să achite polița pentru voluntari. Voluntarul are dreptul la timp de odihnă, 

așa încât să nu fie afectată sănătatea. Informarea corectă și precisă referitor la instituția 

gazdă, politica organizațională și programele derulate este un alt drept al voluntarului.  

       Cadrul normativ național prevede mai multe garanții și mecanisme juridice pentru a 

preveni utilizarea voluntarilor pentru munci ilegale și abuzive. Totuși, este foarte important 

ca însuși voluntarii să fie informați despre toate beneficiile care le sunt acordate de către 

legislația în vigoare. Uneori termenii juridici tind să fie sofisticați și fără o pregătire 

corespunzătoare sunt neinteligibili. Anume din acest motiv, drepturile voluntarilor trebuie să 

fie expuse într-un mod simplu și ușor de înțeles. Informarea voluntarilor, dar și potențialilor 

cetățeni care ar dori să se implice în activități de voluntariat, trebuie să fie făcută prin diferite 

campanii de informare, la sediile organizațiilor care au activități de voluntariat, în cadrul 

diferitor emisiuni televizate, pe rețele de socializare și pe alte căi de comunicare existente. 

Dacă voluntarii vor fi informați despre drepturile pe care le au și care reies atât din contractul 

de voluntariat, cât și din cadrul normativ național și internațional, se va putea preveni munca 

ilegală și abuzivă a voluntarilor. De asemenea, este important de informat cetățenii că pot 

beneficia de aceste drepturi doar în cadrul instituțiilor gazdă. Acest fapt ar fi un stimulent și 

pentru ONG-uri în vederea obținerii statutului de instituție gazdă.  

        Cazurile de abuz din partea businesss-ului în raport cu voluntarii care au fost mediatizate 

(Coke live, Castel Mimi) sunt un semnal relevant pentru decidenți și trebuie să impulsioneze 

crearea unor mecanisme eficiente de prevenire a utilizării abuzive a muncii voluntarilor. 

Voluntarul nu trebuie privit ca un angajat care lucrează gratis și ca o resursă care poate fi 

utilizată fără costuri suplimentare. Pentru a evita astfel de cazuri este necesar de a se elabora 

un Cod de etică care să protejeze sectorul voluntariat de abuzuri, în baza unei analize 

comparative a situației din alte țări, asemănătoare Republicii Moldova ca parcurs de 

dezvoltare. De asemenea, trebuie incluse contravenții în Codul contravențional pentru 

întrebuințarea ilegală a muncii voluntare. 

 

Utilitatea carnetului de voluntar 
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        Organul care acordă certificate de instituție gazdă a activității de voluntariat este 

Comisia de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat21. Până în prezent, 

instituțiile gazdă, care au primit certificatul de rigoare, au eliberat 1124 de carnete de 

voluntar. Această cifră infimă în raport cu potențialii cetățeni care ar putea fi voluntari, se 

datorează pașilor lenți care se depun pentru a grăbi aceste procese. Practic, după 5 ani de la 

adoptarea Legii voluntariatului a fost elaborat ordinul privind aprobarea începerii procesului 

de certificare a instituțiilor gazdă. În lipsa acestui ordin, organizațiile care doresc să implice 

voluntari nu puteau primi statutul de instituție gazdă, respectiv, nu puteau elibera carnete de 

voluntar și certificate de voluntariat. Toate aceste întârzieri au avut loc în pofida faptului că 

în dispozițiile finale și tranzitorii ale Legii voluntariatului, în sarcina Guvernului se punea ca 

în termen de 6 luni să elaboreze și să aprobe: 

a) standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat; 

b) modelul contractului de voluntariat; 

c) procedura de eliberare şi modelul certificatului nominal de voluntariat şi al carnetului 

de voluntar; 

d) modelul registrului de evidenţă a voluntarilor, a contractelor de voluntariat, a 

certificatelor nominale de voluntariat şi a carnetelor de voluntar; 

e) condiţiile de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului. 

     Utilitatea carnetului de voluntariat ca instrument ce asigură un raport legal de colaborare 

între instituția gazdă și voluntar nu poate fi pusă la îndoială. Cu siguranță, este un aspect 

foarte important. Carnetul de voluntar se întocmește în termen de 5 zile de la încheierea 

contractului de voluntariat, costul fiind acoperit de instituția gazdă. Carnetul de voluntar 

poate fi utilizat și atunci când voluntarul desfășoară activități de voluntariat în mai multe 

instituții concomitent, respectiv nu este restrâns birocratic activismul civic, din contra, 

voluntarul are liber arbitru de a se implica și în alte proiecte. Carnetul de voluntar are câteva 

valențe foarte importante care se manifestă prin stipularea tuturor activităților efectuate de 

voluntariat, respectiv abilitățile și cunoștințele căpătate sunt certificate legal. Educația 

nonformală prin intermediul diferitor cursuri de instruire este expres indicată în carnetul de 

voluntar în capitolul III al acesteia: 

a) numărul de ordine al înscrierii; 

b) cursul de instruire (a cărui durată este de minimum 3 zile); 

c) denumirea, numărul și data certificatului/diplomei, autoritatea emitentă; 

d) ștampila și semnătura coordonatorului de voluntari. 

      Deși procedurile ce țin de standardele și modelul carnetului de voluntariat au fost 

elaborate cu o întârziere majoră, iar implementarea acestor concepte a avut loc cu o întârziere 

încă mai mare, constatăm că procesele au fost inițiate, ceea ce reprezintă un semn pozitiv 

                                                 
21 Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 525 din 15.07.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354369
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pentru cultura voluntariatului în Republica Moldova. La capitolul birocratic și de concept, a 

fost depusă o muncă utilă și necesară. Totuși, pentru a resimți pe deplin beneficiile acestor 

instrumente, este necesar de promovat carnetul de voluntariat. Majoritatea tinerilor nu cunosc 

despre acest instrument. Astfel, în lipsa informării adecvate, nu există și o cerere pe măsură 

de carnete devoluntariat, fapt care ar crea și „presiune” asupra organizațiilor societății civile 

sau cele publice să obțină statutul de instituție gazdă. 

        În cadrul unui sondaj online efectuat în rândul a 105 tineri din municipiul Chișinău, care 

au fost aleși aleatoriu cu vârste, interese, ocupații și studii diferite, respectând criteriul 

gender, am constatat că rezultatele nu sunt îmbucurătoare.22 

        La întrebarea ,,Ați desfășurat vreodată servicii de voluntariat?”, răspunsurile colectate 

au fost următoarele: 

 

 
 

        La întrebarea: „Cunoașteți de existența carnetului de voluntar și care sunt beneficiile 

sale?”, respondenții au răspuns în felul următor: 

                                                 
22 Sondajul efectuat nu pretinde la reprezentativitate, scopul său fiind doar de a acumula informații calitative 

Ați desfășurat vreodată servicii de voluntariat?

Da Nu Nu știu/nu cred
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        Rezultatele sunt confirmate și prin datele oferite de Biroul Național de Statistică23, 

conform căruia, rata de participare la activități de voluntariat este următoarea: 8,9% - ajutor 

acordat în gospodării, 5,5 – activități participative, 0,2 – muncă prin intermediul unei 

organizații. Aceste cifre relevă clar necesitatea informării populației despre utilitatea 

carnetului de voluntar. 

 

 

Estimarea valorii voluntariatului în dependență de tipul de voluntariat  
 

         Este dificil să estimăm cu un grad înalt de exactitate valoarea voluntariatului în 

dependență de tipul de voluntariat pentru anii precedenți deoarece nu există date agregate de 

care să ne conducem. Estimările anterioare care au fost efectuate se referă la voluntariatul 

neformal. În schimb, voluntariatul formal poate fi calculat atât în timp, reusurse umane, cât și 

ca valoare economică. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie ca Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării să solicite anual de la instituțiile gazdă numărul de voluntari și numărul 

de ore în care au desfășurat activități de voluntariat. Aceste cifre ar fi suficiente pentru un 

calcul mediu al valorii economice a voluntariatului formal. Pentru a avea un calcul mai precis 

Ministerul de resort ar trebui să solicite și tipul de activități efectuate conform unei tipologii 

prestabilite. Un eventual model ar putea servi coeficienții din Hotărârea Guvernului nr. 743 

din 19.02.2002. O tipologizare mai simplistă ar putea fi trierea activităților voluntarilor în 

calificate și necalificate și acordarea unor coeficienți diferiți de aport la valoarea economică. 

Elaborarea tipologiei și acordarea coeficienților ar putea simplifica foarte mult efectuarea 

calculelor și acumularea datelor pentru autorități. Mai mult, instituțiile gazdă ar putea calcula 

independent valoarea economică pe care au produs-o voluntarii proprii în decursul unui an.  

                                                 
23 Cât de populare sunt activitățile de voluntariat și întrunirile la moldoveni? 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/06_brosur_ROM.pdf  

Cunoașteți de existența carnetului de voluntar și care 
sunt beneficiile sale?

Da Nu Nu știu

Categorii de angajați 
după nivelul de pregătire profesională 

Coeficientul de multiplicitate față de 

cuantumul minim garantat al salariului în 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/06_brosur_ROM.pdf
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           Pentru a avea un calcul estimativ și o viziune cât de cât clară în privința valorii 

voluntariatului în dependență de tipul de voluntariat, trebuie să începem de la salariul minim 

pe economie care pentru anul 2017 constituie în jur de 2380 lei pe lună. Volumul de ore 

lunare pe care le prestează un angajat este de 169 de ore. Respectiv, o oră de muncă a unui 

angajat necalificat este de aproximativ 14,09 lei pe oră. Totuși în cazul voluntarilor nu putem 

calcula toate cele 169 ore, deoarece conform legislației în vigoare voluntarii prestează minim 

20 ore / lunar, dar totodată această cifră poate fi depășită. Luând în calcul doar cele 20 ore 

minimale, putem estima că un voluntar cu carnet de voluntar, care prestează o muncă 

necalificată, produce o valoare economică egală cu 281,8 lei pe lună. Anual, un voluntar 

produce muncă în folosul comunității egală cu 3 381,6 lei. Luând în calcul doar cei 1 124 

voluntari care dețin carnet de voluntar, deoarece numărul voluntarilor formali implicați fără 

contract este necunoscut putând fi chiar de peste 10 ori mai mare, putem estima că 

contribuția economică minimă cu care au venit aceștia în ultimul an este de 3 800 918,4 lei. 

Însă nu toți voluntarii sunt necalificați, mulți dintre ei cunosc mai multe limbi de circulație 

internațională, au studii superioare sau abilități foarte solicitate pe piața muncii. Din acest 

motiv, salariul minim care îl putem estima pentru un voluntar necalificat este înmulțit cu 

coeficientul de rigoare pentru un angajat calificat după tabelul propus prin Hotărârea 

Guvernului nr. 743 din 19.02.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu 

autonomie financiară24. Astfel, contribuția economică anuală minimă calculată mai sus poate 

fi înmulțită cu cel puțin 1,5 ceea ce presupune aproape 6 mln lei contribuție economică doar 

din voluntariatul formal al persoanelor care dețin carnet de voluntar. Cifrele ne relevă că la 

un număr foarte mic de voluntari formali contribuția economică, dar, mai precis contribuția 

adusă societății nu este deloc neglijabilă. În cazul în care s-ar investi mai mult în atragerea 

voluntarilor formali, dincolo de beneficiile pe care le-ar obține însuși voluntarii, contribuția 

economică adusă societății din această practică ar fi una extrem de utilă pentru o democrație 

emergentă ca Republica Moldova.  

        Un aspect care ar putea da peste cap calculele referitor la valoarea economică a 

voluntariatului formal o constituie respectarea angajamentelor voluntarilor în raport cu 

instituțiile gazdă. Nu există date care ne-ar putea să înțelegem cât de respectate sunt 

prevederile legale și reponsabilitățile pe care le au voluntarii. Dar, dezvoltarea voluntariatului 

formal și o raportare cu un grad ridicat de precizie din partea instituțiilor gazdă a activității 

de voluntariat ar permite autorităților să efectueze calcule cu un grad ridicat de precizie pe 

mai multe aspecte care ar permite în timp o planificare mai bună și o atenție mai mare pentru 

acest domeniu al vieții publice.  

                                                 
24 Hotărârea Guvernului nr. 743 din 19.02.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=335FE8DE:8C76B498  

sectorul real 

Muncitori necalificați 1.0 

Muncitori de calificare medie 1.2 

Muncitori de calificare superioară 1.4 

Specialiști 1.5 

Personal de conducere 2.0 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=335FE8DE:8C76B498


 23 

        Pentru a avea un calcul încă mai precis, am putea aplica Anexa 4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 743 din 19.02.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu 

autonomie financiară. Anexa prevede coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru 

stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi ce nu aplică sisteme de 

salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare: 

Categorii de angajaţi Diapazonul coeficienţilor de 

multiplicitate în cuantumul multiplu al 

salariului tarifar pentru categoria I de 

calificare stabilit la întreprindere 

Funcţionari administrative 1,15-2,00 

Specialişti cu studii superioare de scurtă durată:  

categoria I 1,70-3,00 

categoria II 1,60-2,70 

fără categorie 1,50-2,40 

Specialişti cu studii superioare universitare: 

Coordonatori 2,50-4,50 

categoria I 2,20-4,00 

categoria II 2,00-3,50 

categoria III 1,90-3,20 

fără categorie 1,80-3,00 

Colaboratori științifici 2,5-8,0 

Conducătorii (manageri, şefi) de subdiviziuni 

interioare (sectoare, birouri, secţii, ateliere, 

servicii etc.), specialişti şefi 

2,00-6,00 

Specialişti şefi (care au în subordine personal), 

directori de subdiviziune şi filiale, adjuncţi ai 

conducătorului de unitate 

3,00-7,00 

Conducător de unitate 4,00-8,00 

 

        Conform acestui tabel, putem estima că în funcție de abilitățile, profesionalismul și 

studiile sale, valoarea economică pe care o aduce voluntarul unei instituții gazdă poate crește 

de 8 ori. Recomandarea noastră pentru subdiviziunea responsabilă de analiză a sectorului de 

voluntariat a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ar fi solicitarea de la instituțiile 

gazdă a activității de voluntariat: a numărului de voluntari formali, a numărului de ore prestat 

de fiecare și tipul de servicii pe care le prestează, pentru ca, ulterior, să fie posibilă calcularea 

exactă a valorii voluntariatului formal în dependență de tip. O decizie în acest sens a fost 

luată încă din martie 201625, dar nu a fost aplicată până în prezent. 

        De exemplu, știm că în Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017, organizată 

în perioada 2-8 octombrie 2017, cei 23 186 de voluntari au efectuat 66 252 de ore de 

voluntariat, care înmulțite la cuantumul minim garantat al salariului în mărime de 14,09 lei 

pe oră, ne dau că costul muncii voluntarilor a fost de 933 495 lei. Dacă aplicăm același 

salariu minim pe economie de 14,09 lei pe oră la datele din studiului Utilizarea Timpului 

                                                 
25 Proces verbal al ședinței dintre Biroul Național de Statistică (BNS), Ministerul Tineretului și Sportului și TDV ca Secretariat al 
Coaliției Voluntariat https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2016/03/proces-verbal-sedinta-bns.pdf  

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2016/03/proces-verbal-sedinta-bns.pdf
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realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în perioada 2011-2012, considerând că până 

în prezent nu au avut loc schimbări substanțiale, rezultă că costul anual al muncii de 

voluntariat în cadrul unei organizații ar constitui 52 908 413 lei sau 0,05% din PIB. În același 

timp, voluntariatul în activitățile participative ar costa circa 1 190 439 299 lei sau 1,24% din 

PIB, iar ajutorul acordat altor gospodării fără ca persoana să primească altceva în schimb ar 

costa anual 1 587 252 398 lei, sau 1,65% din PIB.26 Dacă însumăm aceste cifre rezultă că 

costul total anual al muncii de voluntariat formal și neformal a reprezentat în anul 2017 

cel puțin 2,94% din PIB. Aceasta contribuție reprezintă de 3,3 ori bugetul alocat pentru 

cultură, artă și sport care este de 0,89% din PIB, mai mult de jumătate din bugetul alocat 

pentru ocrotirea sănătății care este de 5% din PIB, aproape jumătate din bugetul alocat pentru 

educație care este de 6,8% din PIB, mai mult de un sfert din bugetul alocat pentru cheltuielile 

de personal și politica de salarizare care este de 8,7% din PIB etc.27 

        Trebuie de menționat și faptul că BNS a estimat în 2015 că peste 1,2 mln cetățeni 

prestează sau au prestat servicii de voluntariat.28 Această cifră este una impunătoare și la 

cele mai modeste calcule ar releva o valoare economică foarte mare pe care o produce 

voluntariatul în beneficiul comunităților.  

                                                 
26 Raportul de cercetare „Aprecierea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2017. 
Estimarea valorii muncii voluntarilo, pag.40-42,52 
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Raport-de-cercetare-si-evaluare-SNV.pdf 
27 Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2017 http://mf.gov.md/sites/default/files/bugetul_pentru_cetateni_2017_0.pdf  
28 Cercetarea statistică asupra gospodăriilor populaţiei „Activitatea de voluntariat” 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4917  

http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Raport-de-cercetare-si-evaluare-SNV.pdf
http://mf.gov.md/sites/default/files/bugetul_pentru_cetateni_2017_0.pdf
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4917
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Propuneri de dezvoltare a diferitor tipuri de voluntariat 
 

        Există diferite tipuri de voluntariat care pot fi tipologizate în funcție de timpul pe care îl 

poate dedica voluntarul: programe de voluntariat de scurt timp, îndelungat și permanent. 

Voluntariatul poate fi catalogat și după categoria de vârsta pentru care este destinat. Există 

voluntariat în funcție de interese: mediu, muzică, copii, drepturile animalelor, educație etc. 

Voluntariatul poate exista și prin adeziunea la unele cauze cum ar fi: împotriva războiului, 

reducerea consecințelor produse dezastre naturale și foamete, prevenirea abuzului împotriva 

femeilor, prevenirea bolilor, reducerea sărăciei etc. Voluntariatul mai poate fi repartizat în 

online și offline sau național și internațional.  

        Numărul mic de organizații publice sau private care au decis să obțină statut de IGAV și 

numărul mic de carnete de voluntar eliberate dincolo de cauzele obiective se justifică și de o 

ramificare incipientă a voluntariatului în Republica Moldova. În general, s-a creat stereotipul 

că voluntariat înseamnă campanii de salubrizare a unor parcuri sau participarea la unele 

evenimente publice. Deobicei, aceste aserțiuni nu sunt neîntemeiate. Într-adevăr multe dintre 

activitățile de voluntariat se rezumă la acest tip de evenimente, dar aceste evenimente au un 

target clar definit – tinerii care au o poziție activă și sunt responsabili din punct de vedere 

social. Totuși pentru a antrena un număr mai mare de persoane, serviciile de voluntariat 

oferite până în prezent trebuiesc lărgite. De exemplu, Republica Moldova are o diasporă de 

aproximativ un million de cetățeni și aceste persoane ar putea fi implicate în activități de 

voluntariat de la distanță. În continuare o să propunem diferite tipuri de voluntariat pentru 

diferite categorii de vârste, interes sau capacități. 

 

Voluntariatul online 
 

         Un segment de voluntariat care se dezvoltă accelerat este voluntariatul online. Acest tip 

de voluntariat are un potențial mare în Republica Moldova, deoarece avem o acoperire mare 

pe țară cu internet și una dintre cele mai mari viteze la internet de pe mapamond. Într-o lume 

tot mai globalizată, IGAV-urile trebuie să profite de această oportunitate și să dezvolte acest 

sector la maxim. Acest tip de voluntariat are beneficii pentru voluntari prin faptul că le 

dezvoltă abilitățile și reprezintă o platformă de practică. Pentru a crea o bună înțelegere a 

postului solicitat, instituția gazdă trebuie să menționeze următoarele aspecte: tipul de voluntariat, 

rezultatele așteptate, numărul de persoane de care este nevoie, numărul de ore pe săptămână 

dedicate și abilitățile lingvistice. Printre tipurile de voluntariat online putem menționa: 

1. Servicii de traducere. Documentele sau texte care pot fi traduse se rezumă la diferite 

rapoarte, acte, articole, ghiduri, liste, cercetări etc. Durata de traducere alocată 

săptămânal acestor documente nu trebuie să depășească mai multe de 20 de ore. 

2. Servicii de scriere și editare. Prin acest tip de voluntariat se propune scrierea de 

diferite documente, cum ar fi propuneri de politici publice, pagini pe Wikipedia, 

rapoarte de audit online, analize politice, web content pentru website-uri, broșuri etc.  
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3. Artă și design. Serviciile ce pot fi oferite prin acest tip de voluntariat online sunt: 

design pentru calendare, design pentru atributele de brand, serviciile unui fotograf, 

animații, ilustrații pentru materiale promoționale și altele. 

4. Cercetări. Solicitări de studii pot exista pentru cele mai variate domenii, începând de 

la domeniul politic, social, cultural, și până la domenii precum biologia și ecologia, 

pot fi elaborate studii privind voluntariatul, organizaționale etc. 

5. Dezvoltare de proiecte și management. Acest tip de voluntariat poate solicita diferite 

activități ca: scrierea propunerilor de proiecte, managementul diferitor platforme IT, 

dezvoltarea de planuri strategice, identificarea de surse de finanțare pentru instituția 

gazdă etc. 

6. Dezvoltarea tehnologiilor. Este un domeniu caracteristic specialiștilor în IT și 

cuprinde activități precum: design pentru un website care are drept scop implicarea 

cetățenilor, HTML e-mail templates, strategii SEO, mentenanța blogurilor sau a 

website-urilor etc. 

7. Mobilizare și advocacy. După cum reiese din denumire, voluntarii ce aleg acest tip de 

voluntariat online vor avea activități legate de procese de advocacy și servicii ce pot 

fi oferite outreach (în teren). 

8. Învățământ și traininguri. Prin acest tip de activitate, voluntarii au posibilitatea să 

transmită cunoștințele pe care le au către grupuri sau persoane interesate de domeniul 

în care este specializat voluntarul. 

        Aceste tipuri de voluntariat online sunt doar câteva dintre alternativele posibile ce pot fi 

dezvoltate în Republica Moldova. În funcție de misiunea și scopul instituției gazdă, pot fi 

dezvoltate și alte tipuri de voluntariat. 

 

Voluntariatul neformal sub 14 ani 

 
       Voluntariatul în rândul copiilor dezvoltă cultura voluntariatului, formează aptitudini și 

abilități care vor fi necesare, mai târziu, în viață. Acest tip de voluntariat ar putea dezvolta în 

rândul copiilor: abilități pentru un mod sănătos de viață, responsabilitatea pentru dezvoltarea 

comunității, responsabilitatea socială, învățarea nonformală etc.  

        Voluntariatul sub 14 ani este un voluntariat neformal, iar pentru a cultiva de la vârstă 

fragedă o cultură a voluntariatului este necesar ca vârsta minimă de voluntariat neformal să se 

lase la aprecierea părinților / reprezentantului legal al copilului. Deoarece învățământul preșcolar 

este organizat de la vârsta de 3 ani până la 6 (7) ani, durata învățământului primar este de 4 

ani (clasele I-IV) de la vârsta de 6 (7) până la 9 (10) ani, a învățământului gimnazial – de 5 

ani (clasele V-IX) de la vârsta de 9 (10) până la 14 (15) ani și a învățământului liceal – de 3 

ani (clasele X-XII) de la vârsta de 14 (15) până la 16 (17) ani, rezultă că trecerea de la 

voluntariat neformal la voluntariat formal are loc spre finalul învățământului gimnazial. De 

aici rezultă următoarele concluzii: 



 27 

 copiii de la grădinițe, școli primare și din primii ani de gimnaziu pot fi implicați cu 

acordul părinților / reprezentantului legal în activități de voluntariat neformale; 

 grădinițele și școlile primare care devin IGAV nu pot implica elevii lor în voluntariat 

formal, ci doar pe părinții acestora, cadre didactice din alte școli sau la pensie, elevi 

din ultimele clase din gimnaziu și liceu din comunitate, foști elevi, studenți la 

asistență socială și pedgogie etc.; 

 gimnaziile, liceele, colegiile, școlile de meserii și școlile profesionale care devin 

IGAV pot implica în voluntariat formal pe elevii lor alături de alte categorii de 

voluntari menționate anterior. 

 copiii din ultimii ani de gimnaziu care au împlinit vârsta minimă legală pentru 

voluntariat formal pot fi implicați cu acordul părinților / reprezentantului legal în 

activități de voluntariat formale în orice tip de IGAV. 

        Trebuie făcută diferența între servicii școlare și voluntariat. Voluntariatul este atunci când 

se face în beneficiu public, se exclude orice remunerare și se face pe baza consimțământului 

liber exprimat. Atunci când apare orice fel de remunerare financiară sau materială sau nu se 

face liber consimțit, nu este voluntariat, ci servicii școlare. De regulă implicarea în servicii 

școlare precede implicarea în voluntariat și ajută la formarea unei culturi a voluntariatului. 

Serviciile școlare pot avea ca beneficiari elevii din școală sau comunitatea. Elevii pot fi 

încadraţi în următoarele activități, servicii și programe: 

 proiecte de servicii sponsorizate de școală (se desfășoară în afara programului școlar; 

nu au o structură organizată care continuă în timp; utilizează resursele școlii; se 

implică una sau mai multe clase sau întreaga școală; pot exista parteneri din 

comunitate; au loc la școală, în vecinătate sau mai departe de zona locală); 

 cluburi extracurriculare: cluburi și echipe focusate pe servicii de actualitate (lucrul cu 

bătrânii, persoane cu disabilități etc.; salubrizarea comunității; plantarea copacilor; 

protecția drepturilor omului, a animalelor etc.); cluburi științifice, profesionale și 

tehnice (robotică, meșteșugărie, aviatică etc.; cluburi și echipe care nu oferă servicii 

(sportive, de dans etc.); 

 programe de stimulare de servicii incluzive, competitive sau care produc un rezultat 

dorit / intenționat (presupune răsplătiri, instrucțiuni clare, cerințe realizabile și 

îndrumare / consiliere, cum ar fi de exemplu oferirea unei diplome la un anumit nr. de 

ore de voluntariat); 

 programe de servicii obligatorii ca parte a învățării (sunt cerințe de servicii 

comunitare, nu de voluntariat, necesare pentru a finaliza cu succes studiile; necesită: 

explicarea obiectivelor și cerințelor tuturor părților interesate, instrucțiuni clare, 

îndrumare, parteneri comunitari etc.); 

 servicii de învățare (ca metodă de învățare în situații de viață reală, elementele cheie 

a unei calități înalte fiind discuțiile, colaborarea, responsabilitatea civică, reflecția, 

evaluarea, pregătirea, supervizarea, diversitatea, demonstrarea celor învățate, 

recunoaștere și sărbătorire); 
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 voluntariatul pentru școli realizat de copii, foști elevi, părinți și cadre didactice active 

sau pensionate care nu activează în școlile respective, în cadrul sau în afara unui 

program de voluntariat (pentru activitate academică, servicii de expertiză, servicii 

legate de carieră, activități extracurriculare, îmbunătățirea facilităților, colectare de 

fonduri etc.). 

        Următoarele recomandări sunt utile pentru dezvoltarea și promovarea la nivel național a 

acestui tip de voluntariat: 

 utilizarea denumirii de „servicii și voluntariat în școală”; 

 includerea de prevederi care protejează copii de abuzuri sau de exploatare a muncii 

acestora prin voluntariat, precum și organizatorii de activități de voluntariat de 

acuzații de abuz sau de exploatare a muncii copiilor; 

 promovarea dezvoltării politicilor naționale pentru programele de servicii și 

voluntariat în școală; 

 dezvoltarea de politici privind serviciile școlare și de voluntariat; 

 promovarea dezvoltării programelor școlare de servicii și voluntariat; 

 pregătirea cadrelor didactice pentru a asigura managementul acestor programe; 

 creare și sprijinirea programelor de servicii și voluntariat în școli, cum ar fi: 

identificarea finanțatorilor și crearea de programe de mini-grant pentru proiecte, 

oferirea de instruire și consiliere pentru administratorii școlilor; promovarea 

oportunităților de implicare etc. 

 promovarea, facilitarea și îmbunătățirea implicării persoanelor sub 14 ani în activități 

de serviciu școlar și voluntariat; 

 dezvoltarea de politici privind activitățile extracurriculare; 

 ajustarea programului școlar pentru a permite efectuarea de vizite la ONG, autorități 

și instituții publice etc.; 

 distribuirea informației în școli; 

 crearea de rețele în cadrul și între rețelele școlare; 

 crearea de măsuri de stimulare pentru școlile cu bune practici; 

 asigurarea de sprijin pentru programe și proiecte (instruire, îndrumare, sprijin 

financiar etc.); 

 furnizarea de resurse pentru școli (materiale printate, cărți, internet, biblioteci online, 

cărți electronice, curricule, materiale video).29 

 

Voluntariatul în situații de urgență (excepționale) 

 
         Republica Moldova nu este o țară afectată de diferite calamități naturale sau alte tipuri 

de situații excepționale. Acest tip de calamități se întâmplă foarte rar, dar de fiecare dată ia 

                                                 
29 Voluntariatul neformal sub 14 ani https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/02/27/voluntariatul-neformal-sub-14-ani/  

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/02/27/voluntariatul-neformal-sub-14-ani/
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prin surprindere autoritățile publice. Din motive obiective, efectivul autorităților nu este 

suficient pentru a face față rapid și eficient acestor provocări. Cu acest tip de probleme se 

confruntă și alte țări. Reieșind din problematica existentă, țări precum Austria, Franța, Italia, 

Statele Unite ale Amercii au optat pentru dezvoltarea programelor de voluntariat în situații de 

urgență. Nu există un model unanim acceptat, iar modul de gestionare și de lucru cu 

voluntarii variază de la țară la țară. În Austria activează peste 300 000 de voluntari pe lângă 

serviciile profesioniste. Primăriile orașelor care au peste 100 000 de cetățeni de obicei tind să 

dezvolte voluntariatul în situații excepționale. Mai mult, tinerii austrieci au dreptul de a alege 

între serviciul militar și munca în folosul comunității, cum ar fi voluntariatul în situații de 

urgență. Acest model ar putea fi foarte benefic și pentru Republica Moldova. Germania are 

peste un milion de voluntari pentru situații de urgență care sunt repartizați în 24 de mii de 

servicii voluntare de pompieri. Tipologizarea voluntarilor se face în funcție de tipul de 

autospeciale din dotare. Serviciul de voluntariat în situații de urgență se mai împarte și în 

funcție de timpul de răspuns în situații de urgență: prima categorie (8 minute), a doua 

categorie (15 minute), a treia categorie (25 minute). În Cehia la fel activează peste 7000 de 

servicii de pompieri voluntari care după modelul Germaniei se repartizează în categorii după 

timpul de răspuns în situații de urgență.  

        Conform uneia dintre tipologiile voluntariatului în stare de urgență, există 5 categorii de 

voluntari care pot fi implicați: 

 profesioniști (care au calificări și studii speciale); 

 voluntari individuali (care sunt afiliați unor servicii existente de stat); 

 neprofesioniști (care nu au o pregătire necesară, dar sunt interesați să presteze 

voluntariat în situații de urgență, eventual pot fi pregătiți pentru aceste scopuri); 

 spontani (acest tip de voluntari deobicei se află în zone din vecinătate și pot veni într-un 

număr foarte mare în situații de urgență. Poate fi o provocare pentru conducătorii 

grupurilor de salvatori să conducă acest număr de voluntari și să îi organizeze corect); 

 afiliați (sunt genul de voluntari care sunt deja afiliați unui serviciu care acționează în 

stare de urgență, deobicei sunt deja pregătiți și cunosc mecanismele necesare de 

acțiune în stare de urgență). 

        Următoarele recomandări sunt utile pentru dezvoltarea și promovarea la nivel național a 

acestui tip de voluntariat: 

 desemnarea în ministerele de resort a unei persoane responsabile de dezvoltarea la 

nivel de politici a voluntariatului în situații de urgență; 

 ajustarea Legii voluntariatului pentru a include măsuri de stimulare a voluntarilor 

implicați în situații de urgență și modalitatea de implicare în activități cu risc sporit; 

 ajustarea cadrului normativ pentru a permite implicarea diverselor categorii de 

voluntari, cum ar fi pompieri, salvatori, patrule civile pentru asigurarea ordinii etc. 

(statutul personalului voluntar, drepturile specifice ale voluntarului cum ar fi păstrarea 
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locului de muncă și a drepturilor salariale la angajator pe perioada în care participă la 

intervenții etc.); 

 elaborarea de instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat 

în cadrul structurilor de stat privind gestionarea situațiilor de urgență; 

 asigurarea condițiilor legale de protecție a muncii; 

 reglementarea parcursului profesional al voluntarului și competențele minime pe care 

trebuie să le aibă fiecare membru al serviciilor de urgență voluntare; 

 asigurarea de uniformă, echipament de protecție și însemne distinctive; 

 organizarea de centre specializate care funcționează pe bază de plan anual de pregătire; 

 instruirea în prim ajutor a societăților comerciale și a instituțiilor de stat; 

 organizarea de programe de instruire; 

 asigurarea certificării de către stat a formărilor; 

 organizarea de cursuri de inițiere și de formare profesională pentru voluntari (cursuri 

de prim ajutor, managementul dezastrului etc.); 

 ierarhizarea voluntarilor în clase de competență în funcție de pregătire și mărimea 

gradului de risc asumat; 

 acordarea de către autoritățile publice locale de facilități, de exemplu gratuități pe 

mijloacele de transport etc.; 

 organizarea de concursuri profesionale pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 elaborarea de planuri de cooperare cu asociaţiile de voluntari, organizaţiile comunitare, 

mediul de afaceri sau alte grupuri, anterior producerii unei situaţii de urgenţă; 

 coordonarea activității cu alte servicii voluntare sau IGAV pentru a putea completa 

propriul serviciu voluntar, atunci când situaţia o impune; 

 asigurarea de sprijin financiar de la bugetul local, din donaţii şi contribuţii ale unor 

operatori economici; 

 asocierea mai multor comunități mici pentru a crea un serviciu de voluntariat comun; 

 organizarea de campanii de promovare a implicării; 

 desfășurarea de simulări în scopul pregătirii pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.30 

        În contextul reformei forțelor armate expuse de Ministrul Apărării, Eugen Sturza, prin 

trecerea la o armată profesionistă și fără militari în termen, exemplul Austriei ar putea fi 

binevenit în Republica Moldova.31 Mai mult, despre această intenție s-a expus și Serviciul 

Situații Excepționale, care în urma unei vizite în Austria, a apreciat sistemul local de acțiuni 

                                                 
30 Voluntariatul în situații de urgență https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/  
31 Eugen Sturza vrea o armată profesionistă fără militari în termen https://deschide.md/ro/stiri/politic/20968/Eugen-Sturza-vrea-
o-armat%C4%83-profesionist%C4%83-f%C4%83r%C4%83-militari-%EEn-termen.htm  

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/
https://deschide.md/ro/stiri/politic/20968/Eugen-Sturza-vrea-o-armat%C4%83-profesionist%C4%83-f%C4%83r%C4%83-militari-%EEn-termen.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/20968/Eugen-Sturza-vrea-o-armat%C4%83-profesionist%C4%83-f%C4%83r%C4%83-militari-%EEn-termen.htm
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în situații excepționale și numărul mare de voluntari.32 Întreținerea efectivului de voluntari ar 

putea fi asigurat din sursele comunitare. 

 

Voluntariatul susținut de angajator 
 

        Angajaţii pot efectua voluntariat în cadrul IGAV-urilor non-profit, cu avizul şi asistenţa 

angajatorilor. Aceștia pot permite angajaților să facă voluntariat prin a asigura timp liber 

angajaţilor sau crea un program de lucru flexibil, precum și prin a permite utilizarea 

resurselor tehnice ale firmei. Munca de voluntariat poate fi utilizată în practici de afaceri prin 

susţinerea şi încurajarea angajaţilor de a se implica prin acţiuni de voluntariat în comunitate 

cu scopul de a asigura beneficii personalului angajat și companiei, precum și de a aborda 

probleme sociale îngrijorătoare din comunitate. 

        Următoarele recomandări sunt utile pentru dezvoltarea și promovarea la nivel național a 

acestui tip de voluntariat: 

 alegerea unei denumiri potrivite pentru acest tip de voluntariat, în prezent fiind 

utilizate și alte denumiri, cum ar fi: voluntariatul corporativ / corporatist, voluntariatul 

angajaţilor, implicarea în comunitate a angajaţilor; 

 desemnarea în cadrul ministerului de resort a unei persoane responsabilă de 

dezvoltarea acestui tip de voluntariat; 

 asumarea de către ministerul de resort a unor responsabilități și atribuții clare pe 

dezvoltarea acestui tip de voluntariat; 

 crearea unui parteneriat pentru dezvoltarea şi promovarea acestui tip de voluntariat 

care să utilizeze experienţa şi expertiza naţională / internaţională în domeniu; 

 ajustarea Legii voluntariatului pentru a include măsuri de stimulare a voluntariatului 

susținut de angajator; 

 elaborarea și implementarea de mecanisme şi instrumente adecvate de funcţionare; 

 elaborarea unui concept de implicare a sectorului business în activităţi de voluntariat 

care să asigure o dezvoltare durabilă; 

 elaborarea unui cod de etică a voluntariatului și includerea în codul contravențional a 

unor contravenții care să reducă implicarea ilegală a voluntarilor; 

 organizarea unei campanie de promovare a voluntariatului susținut de angajator; 

 dezvoltarea în cadrul companiilor a unor programe eficiente de promovare a 

voluntariatului și de implicare a angajaţilor în activități de voluntariat; 

 crearea unor politici eficiente şi implementarea unor măsuri de stimulare a 

voluntariatului care să includă scutiri și deduceri.33 

                                                 
32 Moldova ar putea avea voluntari pompieri după modelul austriac http://diez.md/2016/04/12/moldova-ar-putea-avea-voluntari-
pompieri-dupa-modelul-austriac/  

33 Voluntariatul susținut de angajator https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-sustinut-de-angajator/ 

http://diez.md/2016/04/12/moldova-ar-putea-avea-voluntari-pompieri-dupa-modelul-austriac/
http://diez.md/2016/04/12/moldova-ar-putea-avea-voluntari-pompieri-dupa-modelul-austriac/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-sustinut-de-angajator/
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        Ocuparea forței de muncă trebuie înțeleasă într-un sens mai larg ca referindu-se atât la 

munca salariată, cât și cea voluntară. Prin ocuparea forței de muncă salariată înțelegem 

posibilitatea de a oferi pentru un salariat atât un loc de muncă remunerat, precum și un loc de 

muncă în calitate de voluntar. Din cauza fenomenului de îmbătrânire a populației, ar trebui 

gândită o strategie de direcționare a forței de muncă salariate spre sectoarele cheie strategice 

care aduc bani la bugetul de stat și de ocupare a restului de locuri vacante prin voluntariat. 

Această strategie este utilizată în prezent în diferite state dezvoltate ale lumii, unde există 

sectoare de activitate ocupate uneori chiar preponderent de voluntari care sunt pompieri, 

salvatori, asistenți medicali, polițiști etc. 

        Trebuie identificate și implementate noi mecanisme şi prevederi care au în vedere 

folosirea forţei de muncă angajate şi a celei voluntare, precum şi a implicării şomerilor în 

activităţi de voluntariat, prin ajustarea cadrului normativ în vigoare. Agenţiile teritoriale 

ANOFM ar trebui să îndrume persoanele care caută și nu găsesc un loc de muncă să facă 

voluntariat pentru: a) a obţine prin voluntariat experienţa de muncă necesară la angajare sau 

pentru a-și menține și / sau dezvolta noi deprinderi / capacităţile / abilităţi; b) a beneficia 

după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea sporului salarial; c) a 

beneficia după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea concediului 

suplimentar plătit. Ar fi rezonabil ca persoanele care nu găsesc un loc de muncă potrivit şi 

care aleg până la găsirea unui loc convenabil să se implice în activităţi de voluntariat să li se 

ofere prioritar de către agenţiile teritoriale ANOFM asistenţă în găsirea unui loc de muncă. De 

asemenea, pentru a se obţine beneficiile menţionate anterior, trebuie create mecanisme ce ar 

oferi cetăţeanului care primeşte ajutor financiar de la stat diverse opţiuni de implicare. De 

exemplu pentru primirea ajutorului social acesta ar putea să aleagă: a) să desfăşoare activităţi 

în folosul comunității sau b) să facă voluntariat. Pentru primirea indemnizație de șomaj, 

inclusiv pentru susţinere în şomaj tehnic de către angajator, acesta ar putea să aleagă: a) să 

facă cursuri de instruire / recalificare sau b) să desfășoare activităţi în folosul comunităţii sau 

c) să facă voluntariat. Nu este rațional ca cetățenii să nu lucreze atunci când statul / 

angajatorii îi sprijină financiar când ei ar putea să obţină, în plus față de aceste beneficii 

băneşti, beneficiile menţionate anterior. Mai mult există chiar posibilitatea ca unele persoane 

să fie angajate ulterior chiar de către IGAV-urile unde se implică ca voluntari. 

        Conform art. 12 din Legea Voluntariatului, ONG trebuie să gestioneze bazele de date ce 

conţin informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat pentru sectorul 

neguvernamental, aici fiind vorba de baza naţională de date de pe voluntar.md şi de alte baze 

ale instituţiilor gazde care vor fi create. Dar, conform art. 10 (2) din Legea Voluntariatului, 

organul abilitat să implementeze politica de stat în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 

ocupării forţei de muncă, ANOFM, trebuie în colaborare cu APL si ONG să gestioneze şi 

coordoneze bazele de date de voluntariat. Doar prin realizarea modulului de interconectare a 

acestor baze de date, prin care ANOFM va vizualiza ofertele şi solicitările de voluntariat, nu 

înseamnă că se gestionează şi coordonează bazele de date. Pentru ca ANOFM să gestioneze 

bazele interconectate trebuie să se creeze şi un mecanism prin care să se utilizeze într-un mod 

clar şi eficient informaţia din domeniul voluntariat, şi anume un mecanism de implicare a 

cetățenilor în activităţi de voluntariat prin utilizarea eficientă a ofertelor de locuri de 
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voluntariat. Mai mult această interconectare va oferi posibilităţi noi de analiză a noi tipuri de 

date statistice privind ofertele şi solicitările de locuri de muncă atât pentru forța de muncă 

salariată cât şi cea voluntară. 

 

Voluntariatul 50+ 
 

        Deoarece populaţia este în continuă îmbătrânire, voluntariatul va trebui sa-și asume un 

rol de bază în  politicile privind îmbătrânirea activă devenind o bună modalitate nu doar de a 

rămâne activ, ci şi de a duce o viaţă la standarde înalte în ceea ce priveşte realizările 

personale şi relaţionarea socială. 

        Peste un milion de cetățeni moldoveni au vârsta egală sau mai mare de 50 de ani. Lipsa 

de activități și de comunicare a cetățenilor care ajung la vârsta de prepensionare sau la 

pensionare duce la diferite anxietăți și stări de depresie în rândul acestor persoane. 

Activitățile de voluntariat ar putea fi o alternativă foarte bună pentru acest segment al 

populației deoarece, pot aduce în rândul persoanelor în etate senzația de satisficație că fac 

ceva util societății. La etapa vieții în care se află aceste persoane, nevoile spirituale și 

senzația de împlinire sunt mai importante decât compensația financiară. În țările occidentale, 

studiile au relevat că în rândul persoanelor în etate care fac voluntariat depresiile sunt mai 

rare, iar circulația sangvină este mai bună. Persoanele în etate, de regulă sunt predispuse 

social la solitudine - copiii pot fi plecați peste hotare, nepoții au viața lor și vin doar de 

sărbători. Voluntariatul poate fi o metodă foarte bună de a crea noi conexiuni sociale, de a 

comunica, de a face cunoștință cu oameni noi. Voluntariatul poate fi o etapă intermediară 

între munca stabilă și pensie. Multe persoane, când ajung la pensie, își pierd din disciplină și 

managementul timpului, de exemplu pot uita ce zi este. Voluntariatul poate evita aceste 

efecte ale pensionării și poate diminua senzația încetării activității. Pentru persoanele în etate 

există și anumite restricții de a face voluntariat care pot fi legate de starea psihică și fizică.  

        Instituțiile gazdă ale voluntariatului, în schimb, trebuie să creeze baze de date cu actuali 

și potențiali voluntari în etate. De asemenea, instituțiile trebuie să fie cât mai flexibile în 

raport cu voluntarii pentru a le permite să se adapteze la noile condiții de la cele de la locurile 

de muncă precedente pe care le-au avut. Conducătorii organizațiilor, precum și autoritățile 

publice trebuie să înțeleagă în profunzime care sunt motivele și cum pot fi atrase grupuri mai 

largi de voluntari în etate. Persoanele cu vârsta peste 50 de ani pot fi catalogate conform 

uneia dintre tipologii în 2 mari grupuri de voluntari: 

 voluntari care au desfășurat activități de voluntariat pe tot parcursul vieții sau sporadic; 

 voluntari care sunt la pensie și din lipsă de activități optează pentru această soluție. 

        Principalii factori care pot motiva persoanele cu vârsta peste 50 de ani să se implice în 

munca de voluntariat sunt: 

 Religia. Locuim într-o societate unde religia are o importanță foarte mare. Biserica 

poate constitui un stimulent foarte important pentru enoriași în a face voluntariat.  
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 Zona geografică de unde provin sau locuiesc. Oamenii sunt atașați de satul, comuna, 

orașul, raionul din care provin sau locuiesc. Există oportunități mari ca persoanele în 

etate să dorească să desfășoare voluntariat în propriile localități. 

 Familia. Influența familiei poate avea de asemenea un rol hotărâtor asupra persoanei 

în etate în a face voluntariat. 

        La momentul actual principalele bariere care stopează dezvoltarea „Voluntariatului 50+” 

(după 50 de ani) sunt: 

 Lipsa de acces a persoanelor cu dizabilități. Persoanele în etate pot avea unele 

deficiențe de sănătate. Indiferent că este vorba despre acuitatea scăzută a vederii sau a 

auzului sau deficiențe locomotorii, este nevoie de infrastructură de acces. 

 Legislația. După modelul aplicat pentru stimularea tinerilor, este important de a crea 

măsuri de stimulare și de motivare la nivel normativ pentru persoanele în etate. 

 Lipsa de resurse pentru a crea oportunități. Persoanele în etate sunt un grup specific 

și, pe lângă infrastructura specifică pentru acces, este nevoie și de alte resurse pentru 

a crea și informa despre oportunitățile existente. 

 Sănătatea voluntarilor. Desigur că sănătatea acestei categorii de voluntari cel mai 

des este mai precară decât a voluntarilor mai tineri. Din acest motiv, este important de 

cunoscut dacă voluntarii au probleme de sănătate, care este regimul dorit de 

desfășurare a activității de voluntariat și alte aspecte legate de sănătate.  

        Persoanele în etate s-ar putea implica ca voluntari 50+ (după 50 de ani) în diverse 

activități, cum ar fi: 

1. Lucru la natură. Aceste activități pot varia de la plimbări prin parc și monitorizarea 

unor obiecte sau lucruri, până la activitatea de recepționist la intrarea într-un parc. O 

altă activitate în natură ar putea fi grădinăritul. 

2. Domeniul muzical sau creativ. Persoanele cu vârsta peste 50 de ani dacă au talent 

muzical ar putea opta pentru diferite concerte improvizate în anumite scopuri, sau 

pentru alte activități în care să-și etaleze talentul. 

3. Învățarea copiilor. Din cauza specificului țării noastre, mulți copii cresc fără părinți. 

Pot fi cazuri când reușita copilului la un obiect sau altul este mai slabă. Voluntarii ar 

putea fi învățători perfecți pentru copii pe anumite domenii pe care le cunosc sau în 

care au activat. 

4. Utilizarea aptitiudinilor profesionale. Multe dintre persoanele cu vârsta de peste 50 

de ani pe lângă studii au și o vastă carieră profesională. Aceste cunoștințe ar putea fi 

canalizate în vederea atingerii misiunii organizațiilor non-guvernamentale sau publice. 

5. Ajutarea persoanelor în etate. Energia și timpul liber ar putea fi canalizate pentru 

ajutorul persoanelor în etate care sunt într-o situație mai dificilă. 

6. Îngrijirea animalelor. Drepturile animalelor nu sunt respectate în Republica Moldova, 

lucru sesizat de multe organizații care se ocupă de această cauză. Voluntariatul în 
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acest domeniu ar fi foarte util, dar pentru a putea fi implementate aceste activități, este 

necesară crearea unei infrastructuri (cadru normativ și diverse programe) corespunzătoare. 

7. Implicarea în funcții de conducere din ONG-uri. Experiența și cunoștințele persoanelor 

cu vârsta de peste 50 de ani fac din ele un membru perfect pentru board-urile de 

conducere ale organizațiilor non-guvernamentale. 

8. Implicarea în diferite activități civice. Voluntarii 50+ pot crea asociații care să 

pledeze pentru anumite cauze, să încerce să creeze și să influențeze pozitiv politicile 

publice din domeniu. 

9. Oferirea de informații. Voluntarii ar putea acorda informații sau sfaturi pentru 

beneficiari lucrând într-un centru telefonic.  

10. Activități mici. Voluntarii ar putea desfășura activități mici și de scurtă durată, dar 

importante, cum ar fi: cantine sociale, distribuirea de materiale, observatori, programe 

intergeneraționale etc. 

        Autoritățile publice trebuie să atragă o atenție deosebită acestui segment al populației și 

să creeze cât mai multe condiții de implicare.34 La fel ca și în cazul celorlalte tipuri de 

voluntariat, este nevoie de creat o infrastructură specifică. Organizațiile publice și private ar 

trebui să promoveze voluntariatul, să identifice persoane care ar putea desfășura activități de 

voluntariat. Dacă în cazul tinerilor cea mai eficientă cale de a promova și informa despre 

voluntariat este internetul și social media, în cazul persoanelor în etate cele mai bune canale 

de comunicare sunt televiziunea, radioul și presa scrisă. Un aspect specific al propagării 

voluntariatului în rândul persoanelor în etate este transmiterea informației „de la ureche la 

ureche”. Este important ca cel puțin cineva să fie informat despre cât de interesant și util este 

voluntariatul pentru o persoană, pentru ca să dorească și altele să se alăture. Pentru ca 

voluntariatul să fie interesant și altor persoane, el trebuie să producă senzații ca: bucurie, 

plăcere, păstrarea și dezvoltarea contactelor sociale, menținerea gândirii active etc. 

  

                                                 
34 Voluntariatul 50+ https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-50/  

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-50/
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Activități de diversificare a voluntariatului 
 

         Pentru a crea destule oportunități de dezvoltare a voluntariatului segmentat pe vârste, 

precum și pentru a dezvolta cultura voluntariatului în Republica Moldova, este important de 

creat cât mai multe tipuri de voluntariat. Aceste oportunități trebuie să fie produse și 

promovate atât la nivel normativ, cât și la nivel comunitar. Domeniile trebuie să corespundă 

diferitor categorii sensibile ale populației pentru anumite tematici. De asemenea, dezirabil ar 

fi ca aceste activități să poarte un caracter cât mai social, deoarece societatea noastră se 

confruntă cu numeroase provocări în acest domeniu. Voluntariatul trebuie să răspundă 

diferitor rațiuni care determină cetățenii să se implice în activități de voluntariat: 

 ajutorul unor persoane; 

 de a învăța despre un domeniu nou; 

 de a scăpa de plictiseală; 

 pentru a trece peste o situație neplăcută (ajutorarea altor persoane aduce un sentiment 

de bine); 

 pentru a crește propriile perspective în viață. 

        Domeniile sau activitățile posibile de voluntariat care ar putea fi dezvoltate în viitorul 

apropiat în Republica Moldova sunt: 

1. Voluntariatul internațional. Cadrul normativ național prevede reglementarea 

voluntariatului internațional în Republica Moldova. Voluntariatul internațional 

reprezintă o componentă importantă în planurile de cooperare pentru dezvoltarea 

internațională. Acest tip de voluntariat are numeroase beneficii pentru cei care îl 

desfășoară. Totuși, în prezent voluntarii internaționali sunt invitați, de obicei, de 

organizațiile străine care activează în RM, această practică ar trebui preluată și de 

instituțiile gazdă autohtone.  

2. Voluntariatul în biblioteci. Voluntarii ar putea asista bibliotecarii în pregătirea 

evenimentelor pe care le organizează bibliotecile, ar putea ajuta în exercitarea unor 

funcții administrative, cum ar fi răspunsul la scrisori, pregătirea spațiilor de citit 

pentru vizitatori, asigurarea că materialele bibliotecii sunt în ordine, dar și alte 

activități, servicii și programe.35 

3. Domeniul ecologic. Deși în țările dezvoltate se pune un accent deosebit pe conservarea 

mediului ambiant, în țara noastră acest domeniu este încă unul subdezvoltat. 

Numeroasele gunoiști neautorizate, aruncarea în gunoiul comun a unor produse toxice 

sau cu un potențial de infectare a solului și a apei sunt doar câteva probleme pe care 

voluntarii ar putea să creeze politici publice și campanii de advocacy. 

4. Animalele de companie fără stăpân. În prezent în Republica Moldova există doar 

câteva ONG-uri care se ocupă cu această problemă, acestea însă nu au un număr 

suficient de voluntari. Voluntariatul pentru protecția și drepturile animalelor fără 

                                                 
35 Voluntariatul pentru biblioteci https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-pentru-biblioteci/  

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-pentru-biblioteci/
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stăpân este un domeniu de maxim interes social, deoarece această problemă trebuie 

rezolvată din timp, fără să așteptăm ca un maidanez să muște un copil, iar, ulterior, să 

reapară această problemă în agenda publică. 

5. Voluntariatul organizat de entități religioase. Cultele religioase din Republica 

Moldova au creat organizații non-guvernamentale sau asociații de caritate. Voluntarii 

ar putea ajuta inclusiv la oferirea de asistență spirituală, ar putea comunica și 

interacționa cu alte persoane religioase.36 

6. Programe orășenești. Administrațiile publice locale nu reușesc să dezvolte și să 

desfășoare toate activitățile prescrise lor conform legislației. Primăriile ar trebui să 

devină IGAV-uri și împreună cu voluntarii să creeze localități mai frumoase.  

7. Parcurile publice. Parcurile publice nu sunt tocmai în cea mai bună stare. Conjugarea 

eforturilor voluntarilor ar putea conduce la campanii de salubrizare a parcurilor, 

precum și alte activități de mentenanță. 

8. Problema oamenilor fără locuință. Pe teritoriul Republicii Moldova există mai 

multe aziluri atât pentru persoane mature fără locuință, cât și pentru copii ai străzii. 

Voluntariatul în aceste aziluri ar fi o soluție de a oferi suport administrațiilor publice 

locale și, astfel, de a crea condiții mai bune pentru acești beneficiari. 

9. Construirea locuințelor. Practica veche de „clacă” prevedea, în primul rând, 

ajutorarea tinerilor care s-au căsătorit prin contribuția la construcția caselor în care să 

locuiască. Această practică ar putea fi reanimată, deoarece construcția unei case în 

prezent este foarte scumpă, iar conjugarea eforturilor ar putea reduce semnificativ 

asemenea costuri. 

10. Băncile alimentare. Voluntarii ar putea să se ocupe de un concept inovativ cum ar fi 

„băncile sociale”, adică colectarea alimentelor sau prepararea de gustări și deservirea 

persoanelor fără locuință sau care se află în centrele comunitare. 

11. Confecționarea articolelor vestimentare. Una din activitățile pe care le adoră 

doamnele în etate este confecționarea articolelor vestimentare din lână (cum ar fi 

mănuși, ciorapi, căciuli, fulare etc.). Ar putea fi creat un club, iar articolele să fie 

repartizate persoanelor nevoiașe care în perioada rece a anului nu au ce îmbrăca. 

12. Centre comunitare pentru bătrâni. Deși asemenea servicii rămân subdezvoltate de 

autoritățile publice, ajutorul bătrânilor de către voluntari ar putea fi extrem de util. Prin 

ajutor nu se înțelege numai prestarea unor servicii, dar și simple discuții sau interacțiuni. 

  

                                                 
36 Voluntariatul religios https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-religios/  

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/01/25/voluntariatul-religios/
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Concluzii 
        

        Voluntariatul neformal și formal în Republica Moldova este la o etapă incipientă, dar 

emergentă, diversificarea modalităților de implicare cât și participarea cetățenilor fiind în 

continuă creștere. Perspectivele de dezvoltare ale sectorului de voluntariat sunt mari și 

trebuiesc valorificate pe deplin.  

        Cadrul normativ național a fost elaborat cu o mare întârziere, iar primele IGAV-uri au 

fost certificate abia în anul 2015. Deși cadrul legislativ și normativ actual este unul destul de 

bun, acesta trebuie urgent ajustat pentru a soluționa lipsa unei structuri naționale care să 

elaboreze și să implementeze politici și programe naționale de voluntariat pentru a dezvolta 

diverse tipuri de voluntariat formal, voluntariat neformal și cetățenie activă, și care să asigure 

buna funcționare a unui mecanism viabil de coordonare şi promovare a dezvoltării voluntariatului 

între autoritățile publice de orice nivel. De asemenea, trebuie incluse în Legea voluntariatului: 

Comisia de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat și regulamentul de 

funcționare al acesteia; registrul de stat al IGAV-urilor; măsuri de stimulare a voluntariatului 

pentru toate categoriile demografice de cetățeni, nu doar pentru tineri; ajustări la noțiunea de 

voluntar și de domeniu de utilitate publică, precum și includerea altor noțiuni, cum ar fi: 

voluntariat formal, voluntariat neformal, forţa de muncă, forţa de muncă salariată, forţa de 

muncă voluntară; recunoașterea voluntariatului ca formă de muncă formală și neformală etc. 

        Dincolo de aceste carențe, cadrul normativ reglementează majoritatea aspectelor 

birocratice în așa mod că nu restrânge libertatea de implicare a organizațiilor necomerciale cu 

statut juridic și nici a voluntarilor. Pe lângă măsurile de motivare și de stimulare birocratice, 

menționăm și măsurile materiale, educaționale și de prestigiu social. Printre măsurile de 

motivare birocratice putem remarca instrumentele legale, cum ar fi: certificatul de 

voluntariat, contractul de voluntariat, carnetul de voluntar și scrisoarea de recomandare, care 

ajută voluntarul să certifice faptul că a desfășurat activități de voluntariat și după caz că a fost 

instruit. Aceste instrumente de lucru cu voluntarul, în premieră, îi oferă posibilitatea să 

beneficieze de unele privilegii, precum: accesul la studii, la cămine studențești, la piața 

muncii, acumularea de stagiu și experiență profesională, înlocuirea practicii de licență cu 

activitatea de voluntariat și altele. Utilitatea carnetului de voluntar nu poate fi pusă la 

îndoială, dar pentru a simți pe deplin beneficiile lui, acesta precum și celelalte instrumente 

care survin din această activitate, trebuiesc promovate. Printre măsurile educațional 

specificăm cursurile de instruire, trainingurile, seminarele și alte măsuri componente ale 

educației non formale. Printre măsurile de motivare ce țin de ridicarea nivelului prestigiului 

social scoatem în evidență premierea în cadrul Festivalului Voluntarilor, oferirea ordinului 

„Meritul Civic” etc. 

        Cadrul normativ pentru voluntariatul formal prevede o serie de drepturi și obligații atât 

pentru IGAV cât și pentru voluntari care sunt menite să prevină utilizarea abuzivă și ilegală a 

muncii voluntarilor. Cazurile de abuz din partea business-ului indică nevoia de a elabora un 

Cod de etică care să protejeze sectorul voluntariat de abuzuri și de a include contravenții în 

Codul contravențional pentru întrebuințarea ilegală a muncii voluntare. 
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        Un rol important în dezvoltarea voluntariatului îl are colectarea datelor statistice 

cantitative și calitative. Cuantificarea contribuției economice adusă societății prin practica de 

voluntariat confirmă voluntariatul ca element de securitate socială a statului, ea compensează 

deficitul bugetar,  insuficienţa acţiunilor guvernamentale și lipsa de funcţionalitate a pieţelor 

de servicii, contribuie la descentralizarea şi debirocratizarea procesului de prestare a 

serviciilor, reduce cheltuielile statului, produce efecte pozitive vizibile asupra mediului 

economic şi mediului infracţional. Costul total anual al muncii de voluntariat formal și 

neformal a reprezentat în anul 2017 cel puțin 2,94% din PIB. 

        Cultura voluntariatului ar putea cunoaște o creștere signifiantă în cazul în care s-ar 

dezvolta cât mai multe tipuri de voluntariat segmentate pe vârste și care să aibă un caracter 

cât mai social. Dezvoltarea voluntariatului online ar putea crește numărul de tineri voluntari 

care preferă să lucreze în fața calculatorului, decât să iasă din casă și să meargă până la 

instituția gazdă. Voluntariatul neformal sub 14 ani poate dezvolta cultura voluntariatului de la 

vârste fragede, forma aptitudini și abilități care sunt necesare în viață. Angajaţii pot efectua 

voluntariat în cadrul IGAV-urilor non-profit, cu avizul şi asistenţa angajatorilor, cu scopul de 

a asigura beneficii personalului angajat și companiei, precum și de a aborda probleme sociale 

îngrijorătoare din comunitate. Persoanele în etate ar trebui să fie motivate să facă voluntariat 

pentru ca tranziția de la lucru la pensionare să fie cât mai comodă și să nu le creeze senzația 

că nu mai sunt utili nimănui, deși au încă un potențial ridicat de energie și dispun de mult 

timp liber. 

        Voluntariatul în situații de urgență (excepționale) este puțin dezvoltat în Republica 

Moldova și se desfășoară de obicei într-un cadru neformal. Intemperiile care au avut loc în 

primăvara anului 2017 au demonstrat cât de nepregătiți sunt cetățenii să reacționeze în cazul 

unor situații excepționale. Totuși dacă ar fi existat voluntari pregătiți, iar autoritățile ar fi 

dotat corespunzător aceste persoane, consecințele intemperiilor ar fi fost mult mai mici în 

localitățile afectate.  

        Din cauza fenomenului de îmbătrânire a populației, trebuie gândită o strategie de 

direcționare a forței de muncă salariate spre sectoarele cheie strategice care aduc bani la 

bugetul de stat și de ocupare a restului de locuri vacante prin voluntariat. Ocuparea forței de 

muncă trebuie înțeleasă într-un sens mai larg ca referindu-se atât la munca salariată, cât și cea 

voluntară. Prin ocuparea forței de muncă salariată înțelegem posibilitatea de a oferi pentru un 

salariat atât un loc de muncă remunerat, precum și un loc de muncă în calitate de voluntar. 

De asemenea, trebuie create mecanisme ce ar oferi cetăţeanului care primeşte ajutor financiar 

de la stat diverse opţiuni de implicare, printre care să se găsească și opțiunea de a se implica 

în activități de voluntariat.  
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Recomandări: 
 

        Pentru a trece la o etapă nouă de dezvoltare trebuie luate măsuri concrete și eficiente. 

Principalele recomandări care reies în urma analizei efectuate în acest studiu sunt:  

 asumarea de către autoritățile publice centrale a leadership-ului în dezvoltarea 

voluntariatului prin crearea unui mecanism de coordonare și promovare a 

voluntariatului la nivel național; 

 modificarea și completarea cadrului legislativ și normativ de bază, precum și al celui 

conex muncii de voluntariat: tinerii să aibă posibilitatea să aleagă între serviciul 

militar și munca în folosul comunității; stipularea clară a atribuțiilor și 

reponsabilităților pentru dezvoltarea voluntariatului ce revin ministerelor de resort; 

crearea Centrului Național de Voluntariat; includerea Comisie de certificare a 

instituțiilor gazdă a activității de voluntariat în Legea Voluntariatului; rambursarea 

cheltuielilor pentru transport care nu se fac în interes de serviciu; stipularea în cadrul 

normativ a unor mecanisme de apărare a voluntarilor contra abuzurilor; asumarea 

conștientă peste vârsta de 18 ani a unor grade de risc în activitatea de voluntariat etc.; 

 implementarea activităților de voluntariat din Obiectivul general 3 al Planului de 

acțiuni din Strategia de Dezvoltarea a Societății Civile pentru anii 2018-2020;  

 oferirea de sprijin financiar din partea statului și a finanţatorilor pentru a asigura 

continuitatea / durabilitatea proiectelor de dezvoltare a sectorului de voluntariat;  

 delegarea și instruirea unei persoane din rândul funcționarilor publici din instituție 

care să promoveze voluntariatul; 

 colectarea de către Comisie de certificare a instituțiilor gazdă a activității de 

voluntariat a datelor statistice de la IGAV-uri cu privire la numărul de carnete de 

voluntariat eliberate, orele de voluntariat desfășurate și tipul de voluntariat prestat;  

 continuarea procesului de colectare a recomandărilor de la actori intersați pentru a 

îmbunătăți cadrul general de funcționare a voluntariatului în Republica Moldova, 

inclusiv prin intermediul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat care 

activează în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu; 

 efectuarea de studii pe tema voluntariatului în scopul de a oferi cunoştinţe solide ca 

fundament pentru politici şi programe; 

 includerea voluntariatului și a contribuţiilor voluntare în toate politicile, strategiile, 

planurile de acțiuni, programele şi rapoartele elaborate la diferite nivele; 

 pregătirea de cadre didactice specializate în managementul voluntarilor, care să 

asigure formarea și recunoașterea de către stat a instruirii Coordonatorilor de 

voluntari din întreaga republică; 

 crearea și implementarea de programe eficiente pentru dezvoltarea diverselor tipuri / 

modalități de voluntariat, cum ar fi voluntariatul tinerilor, voluntariatul în situații de 

urgență, voluntariatul sportiv, voluntariatul susținut de angajator, voluntariatul 
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organizat de entități religioase, voluntariatul online, voluntariatul internațional, 

voluntariatul 50+ etc.; 

 diversificarea serviciilor oferite de IGAV-uri pentru ca oricine dorește să devină 

voluntar să își găsească un domeniu de interes în funcție de capacități și timpul pe 

care îl poate dedica activităților de voluntariat; 

 promovarea beneficiilor carnetului de voluntar în rândul tinerilor și maturilor cu 

vârste între 15- 49 de ani;  

 desfășurarea de campanii de informare și de promovare în rândul organizațiilor non-

guvernamentale pentru ca acestea să devină IGAV-uri; 

 informarea și promovarea voluntariatului în rândul autorităților publice locale, astfel 

încât acestea să devină IGAV-uri, precum și modificarea regulamentelor interne 

pentru a nu exista bariere legale de implicare în activități de voluntariat a cetățenilor; 

 desfășurarea unor campanii de informare și de promovare a voluntarilor în rândul 

populației cu scopul de a distrugere stereotipul că voluntarii sunt lucrători care 

prestează servicii gratis, ci persoane cu un înalt grad de profesionalism și 

responsabilitate socială; 

 oferirea asistenței informaționale necesare pentru a evita barierele artificiale. 

        O parte din aceste recomandări se regăsesc printre cele 36 de propunerii concrete privind 

accelerarea procesului de dezvoltare a sectorului de voluntariat care au fost formulate de 

participanții la Conferința Națională a Voluntariatului (CNV) 2017 organizată în perioada 

18-19 decembrie 2017, la Chișinău, care a fost găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. 

Acestea se găsesc în Rezoluția Conferinței Naționale a Voluntariatului 2017.37 

 

  

                                                 
37 Rezoluția Conferinței Naționale a Voluntariatului 2017  
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Rezolutia-CNV-2017.pdf  

http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2017/12/Rezolutia-CNV-2017.pdf
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