
           

  

 

 
Harta Voluntariatului în România 

Prezentare Proiect 
 
 

 
Proiectul ”Harta Voluntariatul în România” derulat de Federația VOLUM în perioada 1 iulie 2014 - 28 februarie 2016, este un proiect finanțat 
prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România, cu suma de 72, 454.36 Euro . ”Harta Voluntariatul 
în România”este o inițiativă cros-sectorială de încurajare și promovare a voluntariatului la nivel național indiferent de vârstă ca și valoare a 
cetățeniei active, și pilotarea, implementarea și validarea oficială a unui sistem național de recunoaștere a competențelor dobândite prin 
voluntariat. Necesitatea sa vine din nevoia recunoașterii oficiale a voluntariatului ca experiență profesională și din inexistența unei platforme 
naționale de corelare a cererii cu oferta de voluntariat în întreaga țară.   
 
Cadrul legal pentru voluntariat în România a fost până anul acesta reglementat prin legea 195/2001, care prezenta unele neclarități și sincope, 
nefiind aliniată contextului european de voluntariat. Astfel, în perioada 2010-2012 Federația VOLUM împreună reprezentanți ai sectorului 
neguvernamental, ai sectorului public și celui privat au derulat numeroase consultări publice la nivel național în legătură cu un proiect legislativ 
pentru realizarea unei noi legi a voluntariatului. Datorită eforturilor de advocacy depuse de VOLUM și membrii săi, noul proiect legislativ a 
intrat în vigoare pe data de 25 iulie 2014 și presupune respectarea următoarele modificări majore: 
 
 Obligativitatea contractului de voluntariat realizat în formă scrisă care reglementează relația dintre voluntar și organizația-gazdă 
 Recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională 
 Implementarea unui sistem de certificare a competențelor dobândite prin voluntariat, prin acordarea de către organizația gazdă a unui 

certificat de voluntariat care să specifice cunoștințe și abilități dezvoltate, la cererea voluntarului 
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Activitatea de zi cu zi în sectorul neguvernamental românesc relevă câteva probleme importante ale mișcării de voluntariat precum: 
 
 lipsa implicării românilor în activități de voluntariat datorită promovării reduse a conceptului de voluntariat, a beneficiilor aduse de acesta 

precum și a oportunităților de voluntariat la nivel național 
 lipsa recunoașterii oficiale a voluntariatului ca experiență profesională datorită interesului redus manifestat în ultimii ani de autoritățile 

naționale de a introduce voluntariatul pe agenda publică  
 lipsa cuantificării abilităților dobândite prin voluntariat și a măsurării impactului acestor abilități pe piața muncii, datorită inexistenței unui 

sistem național de recunoaștere și certificare a acestor competențe 
 corelarea redusă dintre cererea și oferta de voluntariat la nivel național datorată capacității reduse a organizațiilor neguvernamentale de a 

promova eficient astfel de oportunități. 
 
 
Pentru soluționarea aspectelor menționate mai sus, Federația VOLUM și-a asumat implementarea Agendei Publice pentru Voluntariat în 
România 2012-2020, alături de partenerii săi –membri,  organizații neguvernamentale, instituții publice și companii. Pornind de la acest 
document programatic realizat în 2011 Anul European al Voluntariatului, Federația VOLUM a  inclus în proiect arii majore de intervenție în 
domeniul Voluntariatului:  
 

 Îmbunătățirea și armonizarea 
cadrului legislativ pentru 
voluntariat 

 Îmbunătățirea mecanismelor de 
gestionare a cererii și ofertei de 
voluntariat 

 Recunoașterea voluntariatului ca 
experiența profesională  

 Dezvoltarea unui sistem de 
recunoaștere a competențelor 
dobândite prin voluntariat  

 Creșterea gradului de recunoaștere 
a valorii voluntariatului 

 Creșterea calității lucrului cu 
voluntarii. 



           

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rezultate  pentru Membrii  

Federației VOLUM 
 
 
 Creșterea  calității lucrului cu voluntarii prin 

cuantificarea  competențelor dobândite prin 
voluntariat. 
 

 Crearea unui sistem intern de gestiune a voluntarilor 
și eliberarea de certificate de voluntariat prin 
utilizarea platformei www.certificarevoluntariat.ro  
 

 Responsabilizarea  organizațiilor și a coordonatorilor 
de voluntari pentru  desfășurarea programelor de 
voluntariat, a evaluării voluntarilor și a gestionării 
acestora 
 

 Eficientizarea promovării voluntariatului și a 
ofertelor de voluntariat prin 
www.hartavoluntariatului.ro și a caravanei naționale 
de promovare a voluntariatului. 
 

 Recrutarea de voluntari pentru proiectele locale, 

naționale sau internaționale prin 

www.hartavoluntariatului.ro 

 Dezvoltarea profesională a angajaților secretariatului 

executiv, îmbunătățirea comunicării interne și 

externe și creșterea numărului de organizații 

membre. 

 
Rezultate la nivel național 

 
 

 Pilotarea și implementarea unui sistem funcțional de 

recunoaștere a competențelor dobândite prin 

voluntariat 

 Pilotarea și implementarea   

www.hartavoluntariatului.ro - un portal interactiv cu 

oportunități de voluntariat la nivel local și național. 

 Caravana națională de promovare a  certificatului de 

voluntariat, a portalului www.hartavoluntariatului.ro  

și a voluntariatului în 8 orașe ale țării - Cluj, 

Timișoara, Iași, Bacău, Botoșani, Alba-Iulia, Baia-

Mare și Constanța. 

 Informarea cu privire la condițiile, forma, și 
beneficiile obținerii unui astfel de certificat de 
competențe -  www.certificarevoluntariat.ro  

 
 Creșterea numărului de persoane care se implică în 

activități de voluntariat în întreaga țară prin 
promovarea cererii  în cadrul portalului construit 
prin proiect – www.hartavoluntariatului.ro   
 
 

 
Parteneriate Strategice 

 
 

 Eficientizarea colaborării dintre organizații 

neguvernamentale și autoritațile naționale sau 

locale pentru îndeplinirea obiectivelor comune.  

 Consolidarea voluntariatului pe agenda publică 

ministerială și a dezvoltării de politici publice în 

domeniu. 

 Contribuție la creșterea angajabilității tinerilor 

din România, obiectiv prezent și în strategia 

Ministerului Tineretului și Sportului. 

 Parteneri la recunoașterea impactului activităților 

de voluntariat, obiectiv al Ministerului Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale. 

 Implementarea de instrumente pentru 

cuantificarea învățării pe tot parcursul vieții, 

obiectiv al Ministerului Educației Naționale 
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