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Teze pentru Atelierul 

 „Implementarea și continuitatea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile”  

din cadrul  

Conferinței anuale „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă” 

 

Conform Rezoluției Forumul Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediția a VIII-a, 

24 noiembrie 2015: „Nu au fost elaborate şi / sau adoptate:  […] proiectul de hotărâre de guvern ce 

vizează rambursarea cheltuielilor voluntarilor (cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.) 

indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat. […] Forumul ONG solicită: […] 

Guvernului Republicii Moldova: […] (iii) să creeze un mecanism de coordonare și promovare a 

voluntariatului la nivel național prin care să fie desemnate autoritățile publice de resort 

responsabile de dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul 

vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, ME – voluntariatul susţinut de 

angajator, Ministerul Educaţiei – voluntariatul internaţional, Ministerul Justiţiei – voluntariatul 

cultelor / religios etc.) și o structură națională (Centrul Național de Voluntariat) responsabilă de 

dezvoltarea și promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea autorităților publice de 

resort pe acest segment”. 

 

În concordanță cu cele menționate mai sus Coaliția Voluntariat solicită: 

 

I. Asumarea de către autoritățile publice a leadership-ului în dezvoltarea voluntariatului: 

1. să se creeze un mecanism de coordonare a voluntariatului la nivel național care să includă un 

Centru Național de Voluntariat în cadrul căreia să funcționeze Comisia de Certificare a 

Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat. 

2. să se asume oficial (prin regulamentele interne de funcționare) responsabilități clare de către 

autoritățile publice centrale (Guvern, ministere de resort) și locale, și anume: 

a) să elaboreze politici naționale de dezvoltare a sectorului de voluntariat formal și neformal; 

b) să elaboreze și implementeze programe de dezvoltare a diverselor tipuri de voluntariat;  

c) să ofere consultanță; 

d) să colecteze date statistice pe voluntariatul formal; 

e) să facă cercetări și studii; 

f) să desfășoare campanii media de promovare; 

g) să organizeze evenimente naționale de promovare a voluntariatului, în special cele prevăzute 

de Legea voluntariatului și Strategia de dezvoltare a Societății Civile;  

h) să ofere minigranturi pentru crearea si dezvoltarea de programe de voluntariat ale instituțiilor 

gazdă a activității de voluntariat. 
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II. Recunoașterea națională a voluntariatului ca formă de muncă: 

1. să se ajusteze cadrul normativ și legislativ, în special Codul Muncii, care: 

a) să soluționeze mărimea rambursării cheltuielilor voluntarilor prin ajustarea art. 176 

aliniatul (2) din Codul Muncii) și modificarea și completarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin 

Hotărârea de Guvern Nr. 10 din 05 ianuarie 2012;  

b) să recunoască forța de muncă voluntară formală; 

c) să menționeze voluntariatul formal alături de munca salariată ori de câte ori e necesar; 

d) să elaboreze formula / metoda de calcul a perioadei de voluntariat desfășurată în același 

domeniu cu specialitatea deținută recunoscută ca vechime în muncă; 

e) să instituie profesia de Coordonator de Voluntari; 

f) să ajusteze și adopte proiectul de Hotărâre de Guvern privind Codul de Etică al 

Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat din Republica Moldova; 

g) să se ajusteze Legea Voluntariatului pentru a include în special Centrul Național de 

Voluntariat și Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat. 

2. să fie elaborat și aprobat de către Guvern un document de politici, și anume conceptul de 

dezvoltare a voluntariatului ca formă de muncă care: 

a) să contureze o poziție unică oficială privind modul de implicare formală a voluntarilor în 

și prin intermediul instituțiilor gazdă a activității de voluntariat; 

b) să minimalizeze diferențele care pot exista în modul în care sunt tratați și implicați 

voluntarii și angajații (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., există o persoană responsabilă de 

managementul acestora etc.). 
 

III. Includerea voluntariatului printre prioritățile de dezvoltare națională: 

1. să includă voluntariatul și resursele umane reprezentate de voluntari în toate documentele 

strategice naționale ale autorităților publice centrale și locale; 

2. să existe cel puțin un donator internațional care să finanțeze sectorul voluntariat / cetățenie 

activă, deoarece fără o investiție minimă nici un sector nu se poate menține sau dezvolta. 

 
Coaliția pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat) este o structură 

umbrelă neformală pentru organizațiile active în domeniul voluntariat de pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, a cărei misiune este promovarea celor mai importante evenimente naționale de voluntariat și a 

politicilor de stimulare a voluntariatului. Scopul Coaliţiei Voluntariat este de a facilita implicarea 

cetăţenilor în activități de voluntariat organizate de entități publice sau private fără scop lucrativ.  

Pentru informații: www.tdvmoldova.wordpress.com / www.voluntar.md / tdv_secretariat@yahoo.com 


