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VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România 

Preşedinte: Diana Păiuş (Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Biroul zonal Iaşi) 

Vicepreședinte: Carmen Marcu (Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat) 

Consiliul Director: Ştefan Cibian (Asociaţia GRASP), Dragoş Zaharia (Asociaţia SM Speromax Alba), Gabriel Măgurianu (Fundaţia de Sprijin 

Comunitar), Andreea Furtună (Societatea Naţională de Cruce Roşie din România), Cosmin Mihai Catană (Asociația Curba de Cultură) 

Date de identificare: Nr. înregistrare 24/7.12.2010; cod fiscal 27874940;  

Cont: RO43BACX0000001098943001, Unicredit Tiriac Bank, Bucureşti, Agenţia Rosetti 

Misiunea Federaţiei VOLUM este facilitarea dialogului şi acţiunii comune a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a 

voluntariatului în România. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  Federaţia VOLUM 2014 (ianuarie – decembrie) 
 

VIZIUNEA 

 
Viziunea Federaţiei VOLUM este o societate românească în care voluntariatul este o mişcare acceptată, susţinută şi recunoscută pentru contribuţia sa la coeziunea, incluziunea şi 

solidaritatea socială şi la respectul pentru oameni şi mediu, pe baza asumării la nivel individual şi instituţional a responsabilităţii sociale manifestate prin voluntariat.  

MISIUNEA 
Misiunea Federaţiei VOLUM este de a facilita dialogul şi acţiunea comună a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat, în vederea dezvoltării sustenabile a 

voluntariatului în România.  

DIRECŢII STRATEGICE    OBIECTIVE 

 
(1) Construirea legitimităţii de purtător 

de cuvânt al voluntariatului românesc 

(1) Creşterea şi diversificarea membership-ului şi partenerilor Federaţiei VOLUM 

(2) Dobândirea recunoaşterii ca purtător de cuvânt al voluntariatului românesc la nivel naţional şi internaţional 

 

(2) Crearea unui mediu favorabil pentru 

dezvoltarea voluntariatului în 

România  

 

(3) Facilitarea procesului de dezvoltare, adoptare şi implementare a unei strategii naţionale pentru dezvoltarea şi susţinerea 

voluntariatului 

(4) Facilitarea procesului de armonizare a cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat şi sprijinirea actorilor 

relevanţi în implementarea corectă şi coerentă a acestor reglementări  

(5) Poziţionarea prioritară a voluntariatului în sistemele de finanţare active în România 

(3) Dezvoltarea capacităţii membrilor şi 

creşterii calităţii lucrului cu 

voluntarii  

(6) Dezvoltarea şi livrarea unui set de servicii destinate membrilor şi partenerilor Federaţiei VOLUM  

(7) Dezvoltarea structurilor organizaţionale şi asigurarea managementui eficient al Federaţiei VOLUM  

(4) Dobândirea recunoaşterii contribuţiei 

voluntariatului la dezvoltarea 

individuală şi socială 

(8) Facilitarea procesului de creare şi implementare a unui sistem de recunoaştere a învăţării dobândite prin voluntariat  

(9) Propulsarea voluntariatului pe agenda publică a mass-mediei şi a instituţiilor statului de la toate nivelurile 
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ACȚIUNI – Raport final 2014 (ianuarie – decembrie) 

 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ I: Construirea legitimităţii de purtător de cuvânt al voluntariatului românesc 

 

 

Obiectiv Activități realizate 
  

1)  Creșterea și diversificarea 

membership-ului şi partenerilor 

Federaţiei VOLUM 

 

 

In vederea atingerii acestui obiectiv, Consiliul Director al Federației VOLUM a început lucrul pentru elaborarea: 

 

 Kit de identitate pentru Federația VOLUM  

 Strategie de sutenabilitate financiară pentru Federația VOLUM  

 Modificări pentru ROF (Regulament de Organizare și Funcționare) și ROI (Regulament de Organizare Internă)  

 Strategia Federației VOLUM (pe 7 ani)  

 Strategie operațională pentru Federația VOLUM (pe 2 ani) 

 

 

 

 

 
2)  Dobândirea recunoaşterii ca 

purtător de cuvânt al 

voluntariatului românesc la nivel 

naţional şi internaţional 

 

 Federația VOLUM a participat activ la peste 30 de întâlniri în comisiile parlamentare sau întâlniri cu grupurile parlamentare din ambele 

Camere, în vederea rescrierii legii voluntariatului în România, în perioada septembrie 2013-iunie 2014 

 În februarie 2014, proiectul de lege privind voluntariatul în România este aprobat de Senat, iar în iunie 2014, după 9 luni de 

procedură parlamentară si dezbateri, Parlamentul adopta Legea Voluntariatului 78/2014 si Președintele o promulgă în aceeași lună 

 În 25 iulie 2014, intră în vigoare noua Lege a Voluntariatului în România, după 4 ani de dezbateri publice la nivel național și 2,5 

ani de lobby. 

 Documente de poziție publică – În urma seminarului internațional  “Recognition of competencies acquired through Volunteering-

European challenges and solutions” s-a început lucrul pentru elaborarea documentului de poziție publică „Sisteme de recunoaștere a 

abilităților și competențelor dobândite prin voluntariat în cinci tări europene: Scoția, Franța, Croația, Slovacia, Olanda” 

 Federația VOLUM a fost invitată să ia parte la procesul consultativ al Dialogului Structurat cu Tinerii, etapa a III-a, organizat de 

Ministerul Tineretului și Sportului în februarie 2014, care a avut în prim plan tema Culturii și a Antreprenoriatului în rândul tinerilor, în 

calitate de reprezentant al mișcării voluntariatului în România 

 Federația VOLUM a participat în cadrul următoarelor evenimente publice de referință: 

 Masa rotundă „Protejează-ți căminul, pregătește-ți comunitatea”, martie 2014. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a identifica 

modalitățile de colaborare autorități - mediu privat – ONG pentru o mai bună gestionare a riscurilor la nivel de comunitate 

 Dialog pe tema responsabilității sociale, organizat de Petrom, în martie 2014. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a discuta 

despre provocările sectorului non-guvernamental și despre colaborarea dintre mediul privat și societatea civilă, pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităților din România. 

 Conferința de lansare a programului Erasmus+, organizată de ANPCDEFP în martie 2014, în cadrul Conferinței internaționale cu 

tema „Menținerea tinerilor pe piața forței de muncă, în sistemul educațional și/sau în programe de formare profesională: Provocări 

comune - soluții comune” 

 Dialog cu comisarul Dacian Cioloș despre viitorul Europei, eveniment organizat de Reprezentanța Comisiei Europene la 

București, martie 2014 
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Obiectiv Activități realizate 
 Adunarea Generală a Centrului European pentru Voluntariat - Torino, octombrie 2014 

 

 

 Organizarea competiției Gala Națională a Voluntarilor desfășurată pe 12 decembrie 2014 

 

 Perioadă organizare competiție și seara de gală: iunie-decembrie 2014 

 Companii abordate pentru atragere de fonduri:  20  

 Companii partenere: 8  

 Cifre jurizare: 180 de nominalizări, 22 de categorii de concurs, 92 de proiecte finaliste, 30 de jurați 

 Apariții media:  173 apariții media, din care 120 de apariții media online provenite din cele 5 comunicate de presă și 53 

  de apariții media online din articole proprii 

 Trafic website: 25 000 de vizitatori unici în perioada septembrie 2014 - ianuarie 2015 

 Seara de gală: Voluntariatul devine o tradiție, 220 de invitați, 1 prezentator - Irina Păcurariu (TVR), expoziție fotografică tradițională 

a fotografului Rareș Helici și o expoziție fotografică tradițională realizată în cadrul proiectelor finanțate de OMV Petrom și desfășurate 

în comunități rurale din țară. 

 

  

 

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ II:  Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România 

 

Obiectiv Activități realizate 

 

 

 
3) Facilitarea procesului de 

dezvoltare, adoptare şi 

implementare a unei strategii 

naţionale pentru dezvoltarea şi 

susţinerea voluntariatului 

 

 

 Parteneriate informale cu instituțiile publice cu rolul de dialog constant și asistență în vederea dezvoltării de politici publice în 

domeniul voluntariatului: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Tineretului și Sportului, 

Reprezentanţa Comisiei Europene la București, Ministerul Educaţiei Naţionale, ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale și Parlamentul României. 

 

 Prezența în Consiliul pe Probleme de Tineret al Ministerului Tineretului și Sportului 

 

 Participarea la consultări la cerere cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Parlamentul 

României, ANPCDEFP 
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Obiectiv Activități realizate 

 
4) Facilitarea procesului de 

armonizare a cadrului legislativ care 

reglementează activitatea de 

voluntariat şi sprijinirea actorilor 

relevanţi în implementarea corectă 

şi coerentă a acestor reglementări 

 

 Continuarea procesului de advocacy pentru adoptarea noii Legi a Voluntariatului în România, din postura de lider al societății civile care 

sprijină initiațiva: 

 

 Federația VOLUM a participat activ la peste 30 de întâlniri în comisiile parlamentare sau întâlniri cu grupurile parlamentare din 

ambele Camere în perioada septembrie 2013-iunie 2014 

 In iunie 2014, după 9 luni de procedură parlamentară și dezbateri, Parlamentul adoptă Legea Voluntariatului 78/2014 și 

Președintele o promulgă în aceeași lună 

 În 25 iulie 2014, Voluntariatul din Romania are o noua lege a voluntariatului 

 

 Demararea Grupului Național de Lucru - Legea Voluntariatului 2014 

Obiective: 

 Crearea de resurse și formulare standard care să sprijine organizațiile în aplicarea modificărilor propuse la noua lege a voluntariatului 

(Ex: contract de voluntariat pentru voluntarii adulți, contract de voluntariat pentru voluntarii minori, adeverință de voluntariat, 

Certificatul de voluntariat – pentru abilitățile dobândite în urma implicării în activități de voluntariat, pachet de documente suport 

pentru Protecție și Siguranță etc.) 

 Promovarea beneficiilor noii Legi către grupurile țintă vizate: voluntari, ONG-uri, instituții care pot implica voluntari, angajatori. 

 Identificarea autorităților publice care ar putea juca un rol activ în sprijinirea mișcării de voluntariat și comunicarea de înștiintări 

despre activitatea și rezultatele grupului național de lucru. 

 

Grupul de lucru a fost coordonat de Carmen Marcu – Director de Comunicare Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, 

Vicepreședinte Federația VOLUM 

La inițiere, componența grupului de lucru a fost următoarea: 

 

1. Andreea Hagiu - Coordonator Național de Voluntari – Organizația Salvați Copiii România 

2. Liana Naum - Președinte - Corpul Voluntarilor Gărzii Naționale de Mediu și Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului 

Filiala Constanța 

3. Mihaela Gîrleanu - Director Executiv - Organizația Națională Cercetașii României 

4. Cristina Rigman - Director Executiv - Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 

5. Andreea Furtuna - Coordonator Național de Voluntari – Organizația Națională pentru Cruce Roșie 

6. Gabriel Măgurianu - Coordonator de Voluntari - Fundația de Sprijin Comunitar Bacău 

7. Georgiana Vieru - Coordonator de Voluntari – Fundația Serviciilor Sociale Bethany 

8. Adrian Olteanu - Coordonator Național de Voluntari - Habitat for Humanity România 

9. Nicoleta Chis-Racolța - Director Executiv - Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

10. Octavia Bors - Manager proiect - Fundația Noi Orizonturi 
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Obiectiv Activități realizate 

  

În rol de grup de sprijin/ consultanță/ feedback pentru grupul de lucru au fost:  

1. Asociația HR Club 

2. Uniunea Studenților din România 

3. Universitatea București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

4. Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

5. Junior Achievement România 

 

 
5) Poziţionarea prioritară a 

voluntariatului în sistemele de 

finanţare active în România 

 

 Participarea VOLUM la comitetele consultative ministeriale pentru stabilirea priorităților de financiare ale României pentru 

viitoarea perioadă de programare (2014 -2020).  

 Participarea VOLUM în grupul consultativ inițiat de ANPCDEFP cu scopul de a identifica modalități de a folosi programul 

Erasmus+ în cel mai util mod, îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională sau tineret. 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ III:  Dezvoltarea capacităţii membrilor şi creşterea calităţii lucrului cu voluntarii 

 

Obiectiv Activități realizate 

 
6) Dezvoltarea şi livrarea unui set de 

servicii destinate membrilor şi 

partenerilor Federaţiei VOLUM 

 

 
 Dezvoltarea și transmiterea de aplicații/propuneri de finanțare: 

 Fondul ONG în România – 1 aplicație, octombrie 2014 

 Realizarea a 2 cursuri pentru membrii VOLUM, în funcție de grila de necesități: 

 “Advocacy la nivel local și central. Provocări, soluții și exemple de bună practică”, Sinaia, 26-27 iulie. 28 de participanți, membri 

VOLUM,  au învățat ce este și ce presupune un plan de advocacy și implementarea acestuia. 

 “Introducere în Atragere de Fonduri”, București, 28-29 noiembrie. 20 de reprezentanți ai organizațiilor membre VOLUM au 

învățat ce este și ce presupune un plan de fundraising și cum se aplică. 

 Organizare de 3 Ateliere pentru Pilotarea Certificatului de Voluntariat (octombrie-noiembrie 2014) 
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Obiectiv Activități realizate 

 
7) Dezvoltarea structurilor 

organizaţionale şi asigurarea 

managementui eficient al Federaţiei 

VOLUM 

 

 Îmbunătățire website VOLUM – rebranding: lucru la grafică, layout, texte, integrare cu rețele sociale, dezvoltare conținut, interfață etc.  

 

 Postarea de știri de la membri pe website-ul VOLUM, pagina de Facebook și grupurile de discuție (Facebook, Yahoo) 

 

 Comunicarea internă constantă pe grupul Yahoo și pe grupul Facebook de discuții al Federației 

 

 Organizarea Adunării Generale în data de 25 iulie 2014 la Sinaia. În cadrul Adunării Generale s-a discutat despre situația federației, s-

au adus clarificări membrilor cu privire la modificările incluse în noua Lege a Voluntariatului 78/2014 și, nu în ultimul rând s-au organizat 

alegeri pentru ocuparea postului vacant în Consiliul Director al Federației - Cosmin Catană (Președintele Asociației Curba de Cultură) 

 

 Consiliul Director s-a reunit conform statutului de 4 ori în ședințe ordinare în mai, iulie, septembrie și decembrie 2014. 

 

 Dezvoltarea capacității Biroul Executiv Federației VOLUM în sprijinirea membrilor federației, a consiliului director și a dialogului cu 

partenerii și actorii interesați de voluntariat în România – Realizarea unei analize de nevoi pentru reprezentanții Biroului Executiv al 

Federației VOLUM pentru identificarea de nevoi de formare, perfecționare și intervenție în vederea profesionalizării lucrului în procesul 

de dezvoltare al Federației VOLUM. 

 

 Îmbunătățirea performanței consiliului director în leadership și în crearea de strategii și sisteme financiare, de comunicare și evaluare 

pentru membrii VOLUM  

 

 Consiliul Director al Federației VOLUM a început lucrul pentru elaborarea: 

 

 Unui sistem de evaluare internă  

 Kit de identitate pentru Federația VOLUM  

 Strategie de sutenabilitate financiară pentru Federația VOLUM  

 Modificări pentru ROF (Regulament de Organizare și Funcționare) și ROI (Regulament de Organizare Internă)  

 Strategia Federației VOLUM (pe 7 ani)  

 Strategie operațională pentru Federația VOLUM (pe 2 ani) 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ IV: Dobândirea recunoaşterii contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea individuală şi socială 

 

Obiectiv Activități realizate 

 
8) Facilitarea procesului de creare şi 

implementare a unui sistem de 

recunoaştere a învăţării dobândite 

prin voluntariat 

 

 

 Organizarea seminarului internațional ”Recognition of competencies aquired through volunteering-European challenges and 

solutions” 

 Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor și companiilor din România și a avut ca invitați de onoare 

5 experți din 5 state membre UE 

 Seminarul a avut ca scop analiza a 5 modele de certificare a competențelor dobândite prin voluntariat din 5 state membre UE 

unde acest sistem este implementat și adaptarea comparativă a acestora la contextul socio-economic romanesc, în vederea 

implementării Legii Voluntariatului 78/2014 

 Țările participante – Slovacia, Olanda, Franța, Scoția și Croația – au împărtășit experiența lor de certificare națională, 

oportunitățile și punctele forte, dar și obstacolele și provocările 

 40 de participanți care au analizat fiecare model în cadrul unor ateliere de tip World Cafe și au discutat modalități diferite de 

implementare a unui astfel de sistem în România. 

 Implementarea procesului de pilotare a Certificatului de Voluntariat, obligatoriu prin Legea Voluntariatului 78/2014 

 Organizarea a trei ateliere în cadrul cărora membrii VOLUM au fost instruiți cu privire la procesul de pilotare 

 125 de organizații au intrat în procesul de pilotare, începând cu noiembrie 2014. Acest proces se va desfășura până în iunie 2015. 

Conform feedback-ului primit de la organizațiile implicate, va fi creat un certificat valid, care va fi folosit la nivel național.  

 Organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanți ai sectorului privat, cu scopul de a identifica modalitatea în care certificatul de 

voluntariat prevăzut în Legea Voluntariatului 78/2014 poate fi integrat în și recunoscut de angajatori 

 Prima întâlnire a avut loc la București în luna Noiembrie 2014 cu sprijinul HR Club – cea mai mare comunitate de manageri de 

Resurse Umane din România 

 

 
9) Propulsarea voluntariatului pe 

agenda publică a mass-mediei şi a 

instituţiilor statului de la toate 

nivelurile  

 

 Adoptarea unei noi Legi a Voluntariatului  

 Dialogul activ cu cele 7 instituții partenere ale Federației VOLUM 
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