
  



PLANUL  DE  ACŢIUNI 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile  

pentru perioada 2012–2015 

 

 

 

Obiectiv specific 3.2. Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat  

Activități Acţiuni 

 

Termen 

de 

executare 

Acțiuni realizate Responsabili Parteneri Indicatori  

de progres 

Activitatea 3.2.2. 

Promovarea 

educaţiei în 

spiritul 

voluntariatului 

Acţiunea 3.2.2.2.  

Stabilirea modalităţii de  

certificare a instruirii 

coordonatorilor de 

voluntari în cadrul Şcolii 

Naţionale a 

Coordonatorilor de 

Voluntari 

Anii 2013-

2014 

În 2014 a fost discutată 

cu actorii interesați 
posibilitatea de a 

organiza cursuri la 

distanță pentru  

coordonatorii de 

voluntari. Astfel, a fost 

identificată posibilitatea 

de a organiza cursuri la 

distanță prin în 

parteneriat cu Centrul de 

Formare Continuă. 

Urmează a fi elaborat un 

curriculum și identificați 
potențialii formatori.  

Totodată, a fost 

definitivat Ghidul 

Coordonatorului de 

Voluntari din republica 

Moldova. Ghidul 

cuprinde aspecte ce țin 

de pregătirea 

organizaţiei/instituţiei 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Numărul de coordonatori de 

voluntari certificaţi 



pentru implicarea 

voluntarilor, sarcinile 

coordonatorului de 

voluntari în cadrul 

procesului de planificare 

şi administrare a 

programului de 

voluntariat, recrutare şi 

selectare a voluntarilor, 

procesului de evaluare a 

activităţii de voluntariat, 

realizarea rapoartelor 

privind activitatea de 

voluntariat etc.                                        

Activitatea 3.2.3. 

Realizarea  bazei 

naţionale de date 

privind 

voluntariatul 

Acţiunea 3.2.3.1. 

Adaptarea paginii 

www.cnv.md astfel încît 

ea să devină o bază 

naţională de date cu 

privire la voluntariat şi 

conectarea la aceasta a 

paginilor web ale 

instituţiilor/organizaţiilor 

cu statut de instituţie 

gazdă pentru activităţi de 

voluntariat 

Anii 2012–

2013 

Noul concept al paginii a 

fost discutat și aprobat de 

toate părțile interesate. 

La moment se lucrează la 

modificarea platformei 

care a fost și redenumită 

din cnv.md în 

voluntar.md. Pagina va 

conţine informaţii 

referitoare la ofertele şi 

solicitările de voluntariat;  

numărul de accesări; 

numărul de beneficiari.  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Pagina web adaptată conţine 

informaţii referitoare la 

ofertele şi solicitările de 

voluntariat;  

numărul de accesări; 

numărul de beneficiari 

Acţiunea 3.2.3.2. Crearea 

unui modul de 

interconectare a bazei de 

date de pe pagina 

www.cnv.md cu baza de 

date națională privind 

Anii 2013–

2014 

Pagina voluntar.md  este 

administrată de către 

Secretariatul Coaliției 

pentru Promovarea Legii 

și Activităților de 

Voluntariat, care 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Secretariatul 

Coaliţiei  

pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Pagina www.cnv.md este 

interconectată cu baza 

naţională de date privind 

ocuparea forţei de muncă;  

numărul de accesări; 

numărul de beneficiari 



ocuparea forţei de muncă 

a Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă  

urmează să coordoneze 

procesul de îmbunătățire 

a conexiunii paginii 

respective cu bazele de 

date ale altor instituții. 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă  

Voluntariat, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Activitatea 3.2.4. 

Promovarea 

beneficiilor 

potenţiale ale 

voluntariatului 

Acţiunea 3.2.4.1.  

Organizarea Săptămînii 

Naţionale a 

Voluntariatului,  

a Festivalului 

Voluntarilor  

şi a Conferinţei Naţionale  

a Voluntariatului 

Anii 2012–

2015 

În cadrul proiectului 

„Promovarea 

voluntariatului prin 

extinderea activităților de 

voluntariat în rîndul 

tinerilor” implementat de 

AO "Tinerii pentru 

dreptul la viață (TDV) cu 

suportul financiar al 

Ministerului Tineretului 

și Sportului,  au fost 

desfășurate 2 campanii 

naționale cu implicarea 

voluntarilor. Săptămîna 

Națională a Sănătății și 
Săptămîna Națională  a 

Voluntariatului. În cadrul 

acestor acțiuni au fost 

implicați peste 150 de 

voluntari și coordonatori 

de voluntari din toate 

raioanele care au 

organizat și desfășurat 

peste 200 de activități în 

comunitățile din 10 

raioane ale țării.   

Ministerul Tineretului și 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Secretariatul 

Coaliţiei  

pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Numărul de evenimente 

organizate; 

numărul de participanţi 



Sportului susține anual 

desfășurarea Festivalului 

Voluntarilor, ajuns la 

ediția a XII-a. În 2014, 

au fost oferite 10 premii 

în sumă de 32 800 lei la 

următoarele categorii: 

- cea mai activă 

Organizaţie/ Asociaţie 

Obştească, care 

promovează voluntariatul 

în RM; 

- cel mai activ 

Coordonator de 

voluntari; 

- cel mai activ Voluntar; 

- cel mai activ jurnalist 

care a promovat 

voluntariatul pe parcursul 

anului 2014; 

- cel mai bun eseu la 

tema 

voluntariatului “Rolul 

voluntariatului în 

contextul integrării 

europene a Republicii 

Moldova”; 

- voluntariatul promovat 

prin intermediul 

multimedia, secțiune foto 

și video; 

- cel mai activ grup de 

inițiativă care a promovat 



voluntariatul pe parcursul 

anului 2014; 

- cel mai bun proiect/ 

activitate/ acţiune de 

voluntariat realizată în 

2014;  

- voluntariat corporativ; 

- persoanele publice care 

fac voluntariat, secțiunea 

pentru vedete, interpreți, 
politicieni. 

Acţiunea 3.2.4.2. 

Desfăşurarea de 

campanii media în 

vederea implicării 

voluntarilor în diverse 

domenii 

Anii 2013–

2015 

Din lipsa resurselor 

financiare, activitatea nu 

a fost realizată 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Numărul de evenimente 

organizate; 

numărul de participanţi; 

opiniile participanţilor  

Acţiunea 3.2.4.3. 

Elaborarea şi promovarea 

Codului etic al 

voluntarului care va 

include standardele etice 

şi principiile implicării 

Anii 2013–

2014 

A fost elaborat un proiect 

al codului și urmează a fi 

definitivat în baza 

recomandărilor 

experților.    

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Opiniile experţilor 

independenţi privind Codul 

etic; 

numărul de instituţii care au 

subscris Codului etic 

Acţiunea 3.2.4.4. 

Elaborarea şi promovarea 

Codului de bune practici 

în domeniul 

voluntariatului 

Anii 2013–

2014 

În august 2014 a fost 

inițiat procesul de 

elaborare a propunerii de 

politică publică: 

”Stabilirea unui 

mecanism viabil de 

coordonare și promovare 

a voluntariatului și 
activităților civice”. 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Opiniile experţilor 

independenţi privind Codul 

de bune practici; 

numărul de entităţi juridice 

care au utilizat Codul de 

bune practici 

Acţiunea 3.2.4.5. 

Realizarea studiului 

privind contribuția 

voluntariatului în 

Anul 2014 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Opiniile experţilor 

independenţi cu privire la 

studiul realizat 

 



 

 
 

 

combaterea şi reducerea 

sărăciei.  

Documentul este în curs 

de elaborare și urmează a 

fi identificate măsuri de 

promovare a bunelor 

practici în domeniul 

voluntariatului, și 
stabilirea unei proceduri 

de elaborare a studiilor 

privind voluntariatului.  

Activităţilor de 

Voluntariat 

Acţiunea 3.2.4.6. 

Elaborarea unor studii 

privind promovarea de 

politici publice în 

domeniul voluntariatului 

(pentru fiecare tip de 

voluntariat) 

Anii 2012–

2014 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Secretariatul 

Coaliţiei  

pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Numărul de studii realizate 

pe tipuri de voluntariat: 

voluntariatul tinerilor; 

voluntariatul internațional; 

voluntariatul sportiv; 

voluntariatul cultelor 

(religios); voluntariatul 

vîrstnicilor 50+; 

voluntariatul de grup 

(familiar, şcolar etc.), 

voluntariatul spontan (de tip 

„Hai, Moldova!”).  

Acţiunea 3.2.4.7. 

Asigurarea instituţiilor 

gazdă cu carnete de 

voluntar şi cu registre de 

voluntariat  

Anii 2012–

2015 

Au fost editate 1000 de 

exemplare de carnete, iar 

în perioada următoare 

vor fi distribuite 

organizațiilor care vor 

obține statut de instituție 

gazdă a activității de 

voluntariat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Secretariatul 

Coaliţiei pentru 

Promovarea 

Legii şi 

Activităţilor de 

Voluntariat 

Numărul de carnete de 

voluntar tipărite; numărul de 

registre de evidenţă a 

voluntarilor tipărite; 

numărul de registre de 

evidenţă a contractelor de 

voluntariat şi a certificatelor 

nominale de voluntariat 

tipărite; numărul de registre 

de evidenţă a carnetelor de 

voluntar tipărite 


