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Proces verbal
al qedin{ei Ministerului Educafiei

cu TDV, Secretariatul Coali{iei Voluntariat

Locafie: sediul Ministerului Educaliei
(mun. Chiqindu, Piafa Marii Adundri NaJionale nr. 1)

Participanti:

Data: 06.07.2016
Durata: 13:00 - 15:00

1. Elena CERNEI, Viceministrd, Ministerul Educaliei
2. Vasile MARINA, Viceministru, Ministerul Educa{iei
3. Galina GAVRILITA, Consultant Principal, Direclia analizd, monitorizare si evaluare a politicilor,
Ministerul Educaliei
y'. Nicolae PROCOPIE, Coordonator Politici Publice / Director Executiv, TDV / Secretariatul
Cooliliei pentru promovareo legii ;i activitdlilor de voluntariat

Ordinea de zi:

Discutarea demersului TDV (scrisoarea 08-04/16 din 20 aprilie 2016) prin care s-a pus in discufie:

1. Stadiul de implementare a acliunilor de care este responsabil Ministerul Educa{iei in cadrul
Planului de Ac{iuni al Strategiei de Dezvoltare a Societi{ii Civile (SDSC) 2012 -2015.

2. Modalitatea de extindere a conceptului de management a resurselor umane pentru a inelude
voluntarii pe lAngd personalul salariat, de atagare a unui modul de voluntariat cu scopul ca
studenlii sd obfind o diplomS care sd le permitd in viitor angajarea in pozilia de manager pentru
personalul salariat gi /sau personalul voluntar.

3. Posibilitafearealizdrii unei colabordri cu Ambasada SUA pentru ca in cadrul unui program al
acesteia sb fie adus un grup de profesori din universitdli americane care sb instruiascd in
managementul voluntarilor cadrele didactice din institufiile de invdldmdnt superior care predau
managementul resurselor umane gi potenfiali traineri cu studii superioare care ar putea fi
implicali sd predea aceastd disciplind prin intermediul sistemului de educafie continud a

adullilor cu scopul de formare qi certificare a viitorilor Coordonatori de Voluntari"

4. Crearca unui mecanism qi a unui instrument pentru validarea competenlelor Coordonatorilor
de Voluntari care activeazd de ani buni in aceastd pozilie frrda fi nevoie de o inshuire adifionald.

5. Discutarea confinutului diverselor modele de documente elaborate la nivel internafional
referitoare la profilul ocupafional Ei curricula pentru Coordonatorul de Voluntari.



Crearea la diferite nivele de invafdmAnt a unui sistem de educafie care sd includa o formare in
managementul voluntarilor sau cel pulin o-instruire/ informare privind rolul qi beneficiile voluntariatului.

Diverse alte subiecte de interes comun.

S-a discutat/ s-a decis:

l. Ministerul Educa{iei va trimite Secretariatului Coali{iei Voluntariat informa!ia cu referire la
modificdrile cadrului normativ ajustat privind implementarea mdsurilor de stimulare a voluntariatului
in randul studenlilor pentru ca acesta sd fie postat pe Platforma Na{ionall de Voluntariat a
Republicii Moldova http://voluntar.md/ gi sd fie inclus in Comentariile Coaliyiei Voluntariat cu
referinld la Obiectivul General 3 demoltarea spiritului civic ;i a voluntariatului din Raportul de
evaluare finald Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societdlii Civile 2012-20t5 intocmit de
Gheorghe Cardseni. De asemenea vor fi furnizate informatii actualizale privind situatia voluntariatului
?n instituliile de invaldmdnt superior.

2. S-a stabilit cd primul pas care trebuie realizat este instituirea func(iei de Coordonator de
Voluntari conform Clasificatorului ocupaliilor din RM aprobat prin ordinul Ministerului Muncii,
Protecliei Sociale qi Familiei nr.22 din 03.03.2014. S-a recomandat ca modelul de document privind
profilul ocupalional pentru Coordonatorul de Voluntari prezentat de Secretariatul Coalitiei
volun tariat sd fi e utilizat pentru aj ustarea clasifi catorului respectiv.

3. in condiJiile autonomiei universitare, Ministerul Educafiei a recomandat Secretariatului Coali{iei
Volunta,riat sd contacteze Consiliul Rectorilor din Republica Moldova sau separat fiecare institu{ie
de invdfdmdnt superior de profil ca pe viitor sd se introducd un modul de management a voluntarilor
cu scopul ca studen{ii sd fie instruiJi pentru a gestiona atdt resurselor umane reprezenrate de
personalul salariat, cdt qi resursele umane reprezentate de voluntari. S-a recomandat sd se inilieze mai
intdi o discuJie cu referire la introducerea unui astfel de modul la care sd participe prorectori ?n gtiin!I,
studenfi gi cadre didactice universitare. S-a recomandat ca modelul de curricul6 pentru instruirea
Coordonatorilor de Voluntari prezentat de Secretariatul Coalifiei Voluntariat sd fie utilizate in lucrul
nemijlocit cu instituliile de invlldmAnt superior doritoare sd se implice in acest proces. Un alt subiect
de discuJie cu Consiliul Rectorilor din Republica Moldova ar fi includerea in regulamentele de
funclionare a cdminelor studen{egti ca la cazarea voluntariatul sd fie luat in considerare in cazul
acumuldrii punctajului egal de cdtre doi sau mai mulli candidafi conform art. 14 pct (4) din Legea
Voluntariatului nr. 121 din f S.06.2010.

4. Privitor la posibilitatea realizdrii unei colabordri cu Ambasada SUA pentru ca in cadrul unui
program al acesteia sd fie adus un grup de profesori din universitSli americane ca sd instruiascd cadre
didactice din instituliile de inv[ldmdnt superior in managementul voluntarilor, s-a recomandat sd se
discute acest subiect tot cu Consiliul Rectorilor din Republica Moldova sau separat cu fiecare
institulie de invdJdmdnt superior pentru a se stabili o lista cu potenfialii beneficiari ai programului gi a
se realiza un demers comun cu Secretariatul Coalifiei Voluntariat cdtre Ambasada SUA.

5. Referitor la crearea pe diverse nivele de invilamAnt al unui sistem de educa{ie care sd includa o
formare in managementul voluntarilor sau cel pufin o instruire / informare privind rolul qi beneficiile
voluntariatului s-a stabilit:
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- existd in cadrul cursului Bducafia civici un modul pe voluntariat care se predd in gcoli;
- Ministerul Educafiei va recomanda instituliilor de invdlamdnt ca, de exemplu la ora de

dirigenJie, sd fie inclusd ca tematici voluntariatul qi beneficiile acestuia;
- Ministerul Educafiei va informa instituliile de invdfdm6nt privind oportunitatea de a se certifica

ca institulii gazd6, a activitelii de voluntariat prin Comisia de Certificare a Institutiilor Gazdd
a Activiti{ii de Voluntariat de pe ldngd Ministerul Tineretului gi Sportului;

- identificarea, prin parteneriate cu ONG-uri, a celor mai potrivite cdi, care ar asigura mobilizarea
9i implicarea elevilor;i studenlilor in cadrul unor grupuri de ini!iativa gi cluburi
extracurriculare, precum gi evenimente de voluntariat, cum ar fi Saptdmana Nalionald a
Voluntariatului (SNV) ;

- in invdfdmdntul profesional ar putea pe viitor sd existe o formare in profesia de Coordonator de
voluntari, dar acest fapt depinde de cererea de pe piala muncii;

- de asemenea s-ar putea ca intr-un viitor mai indepdrtat sd existe un program de masterat in
domeniul managementului resurselor umane voluntare gi salariate, dar acest fapt depinde tot de
cererea de pe pia{a muncii.

6. Pentru a pregdti cadre didactice specializatein managementul voluntarilor care sd asigure pe viitor
formarea Coordonatorilor de Voluntari, Ministerul Educa{iei a recomandat Secretariatului Coalitiei
voluntariat sd ia legdtura cu Institutul de $tiinfe are Educafiei.

7. Privitor la formarea gi certificarea viitorilor Coordonatori de Voluntari prin intermediul sistemului
de educalie continud a adullilor, Ministerul Educafiei a recomandat Secretariatului Coali(iei
Voluntariat sd se ia legdtura cu Academia de Administrare Publicl pentru a se asigura pregdtirea in
sectorul de voluntariat a conducdtorilor / specialigtilor de inalta calificare pentru aparatul de stat gi
organele administrafiei publice locale de nivelul I qi II.

8. Pregdtirea Coordonatorilor de Voluntari pentru alte institulii publice gi organiza!ii ale societ6{ii
civile se poate realiza in cadrul Institutului de Formare Continu5. S-a recomandat ca planul de
tnvaldmdnt pentru Cursul de perfeclionere / specializare Formarea Coordonatorilor de Voluntari
elaborat de Secretariatul Coali(iei Voluntariat in parteneriat cu Institutului de Formare Continul
sd aibd ca durat[ 90 de ore gi nu 80 de ore pentru a se putea acorda 3 credite educalionale prin
Certfficatul de absolvire a cursurilor (serio CRp).

9. Privitor la instrunientul prezentat de Secretariatut Coali{iei Voluntariat privind validarea competenJelor
Coordonatorilor de Voluntari care activeazdde ani buni in aceast[ pozilie 1br6 a fi nevoie de o instruire
adifionald, disculiile vor fi reluate dupd instituirea func(iei de Coordonator de Voluntari de cdtre
Ministerul Muncii,

Deciziile sunt confi

Elena CERNEI

prin semnlturile participanfilor la gedinfi:

Vasile MARINA

Galina GAVRTLITA

Nicolae PROCOPIE


