
Experiența de voluntariat  
ca un pas spre angajabilitate  
 
Ghid practic  
pentru angajatori



Introducere

Capitolul 1
Activități de voluntariat, o pârghie în dezvoltarea 
competențelor și incluziunea profesională a tinerilor

Capitolul 2
Angajatori care sprijină acceptarea experienței de voluntariat  
în procesele de recrutare și angajare – bune practici 

Capitolul 3
Instrumente pentru recunoașterea experiențelor  
de voluntariat

Listă  de organizații și centre 
de resurse care sprijină 
recunoașterea voluntariatului  
ca experiență profesională — 
actori din România

Glosar și referințe

2

4

9

13

17

18

Cuprins



pagina 1pagina 4

Uniunea Europeană a tinerilor voluntari

Creșterea capacității de angajare a tinerilor  
prin intermediul voluntariatului

Se estimează că între 92 și 94 de milioane de europeni 

care au împlinit vârsta de 15 ani sunt implicați într-o 

activitate de voluntariat sau între 22% și 23% din 

populație 1. Pe lângă domeniile social și protecția 

mediului, oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre 

cetățenie activă și activism civic.

Datorită diferențelor din istorie, politică și cultura 

comunitară, există multe diferențe între sectoarele de 

voluntariat din diferite țări europene. În unele țări, o 

tradiție îndelungată în ceea ce privește voluntariatul 

există în tările în care sectorul de neguvernamental 

și mișcarea de voluntariat este bine dezvoltată (de 

exemplu: Irlanda, Țările de Jos și Regatul Unit). În altele, 

sectorul se dezvoltă și scapă pas cu pas de chingile 

conotațiilor negative din anii regimurilor opresive (de 

exemplu, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania și România). 

Natura și statutul juridic al voluntariatului diferă destul 

de mult de la țară la țară, în toate cele  28 de state 

membre.

Majoritatea voluntarilor europeni se angajează într-un 

club sportiv sau în activități în aer liber (24%) 2. Acestea 

sunt urmate de asociații din domeniul cultural și/sau 

artistic (20%), organizații caritabile sau organizații care 

oferă servicii sociale și crează contexte de de ajutor 

social (16%), asociații comunitare sau de cartier (13%) și 

organizații cu profil religios (12%).

Mai recent, Eurobarometrul privind aspecte ce țin de 

Tinerii Europeni a avut în vedere în special participarea 

tinerilor în activități organizate de voluntariat. Voluntarii 

tineri s-au concentrat predominant pe două domenii 

principale: caritate, ajutor umanitar și dezvoltare 

comunitară (44%) și educație, formare și sport (40%). 

Pentru acești tineri, implicarea este, de asemenea, o 

cale către dezvoltarea personală și a competențelor. În 

sondajul din 2011 acestea au fost cele mai mari beneficii 

ale activităților de voluntariat: dezvoltarea personală 

(25%), dobândirea de competențe profesionale (22%) și 

posibilitatea de a fi cetățean activ (20%).

Cifrele de mai sus demonstrează că activitățile de 

voluntariat sunt răspândite în rândul țărilor UE și că 

tinerii reprezintă o mare parte a voluntarilor. Deși s-ar 

putea aștepta ca aceste experiențe să fie evaluate pe 

piața muncii, realitatea este mai complexă. Promovarea 

beneficiilor voluntariatului în ceea ce privește 

dezvoltarea competențelor și abilităților ar putea totuși 

să constituie o pârghie pentru angajarea tinerilor care 

sunt afectați în mod special de șomaj (17,2% în 2017). 3

Cele mai multe activități de voluntariat se desfășoară 

într-un mediu informal/non-formal, ceea ce înseamnă 

adesea că voluntarii nu au certificat sau alte documente 

oficiale care să dovedească angajamentul sau abilitățile 

dobândite prin voluntariat. Într-adevăr, se estimează că 

doar un sfert dintre tinerii voluntari primesc un certificat 

privind experiențele lor de voluntariat. 4

Prin urmare, stabilirea informală a majorității activităților 

de voluntariat creează un obstacol în calea recunoașterii 

competențelor dobândite pe parcursul acestor 

experiențe pe piața muncii, precum subevaluarea 

de către voluntari și lipsa de conștientizare în rândul 

angajatorilor.

1  Conform ultimei evaluări cuprinzătoare a voluntariatului în UE, care a avut loc în timpul Anului European al Voluntariatului în 2011. 

2  Conform sondajului Eurobarometru 2011 privind voluntariatul. În acest sondaj au fost intervievați 2 700 de europeni de peste 15 ani. Aproape un 

sfert dintre participanții la studiu au fost implicați în activități de voluntariat în mod regulat sau ocazional, în ciuda diferențelor enorme dintre 

Statele Membre.

3  https://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-des-jeunes-mars-2017.html

4  Comisia Europeană, Direcția Generală Educație și Cultură, Flash Eurobarometru 408. Tineretul european: raport, 2015, 25-36. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_408_en.pdf.
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Proiectul EuroVIP

Ce este acest ghid practic?

În acest context, obiectivul proiectului Erasmus+ - 

Programului European de Incluziune a Voluntarilor 

(EuroVIP) este de a consolida recunoașterea abilităților 

și competențelor dobândite de tineri și de tinerii 

adulți (între 17 și 30 de ani) în timpul activităților de 

voluntariat, pentru a le promova ca valoroase pentru 

intrarea lor pe piața muncii și pentru a consolida legătura 

dintre domeniile de afaceri și non-profit.

Pe parcursul a doi ani (2016-2018), proiectul urmărește 

să sprijine 180 de tineri voluntari din Franța, Germania, 

România și Marea Britanie în definirea căii lor 

profesionale și certificarea abilităților și cunoștințelor 

dobândite în timpul implicării lor, datorită unei portofoliu 

de competențe dezvoltate în cadrul proiectului. Al doilea 

obiectiv este de a crește gradul de conștientizare în 

rândul a 60 de angajatori, demonstrând competențele 

dobândite în timpul voluntariatului.

Acest ghid a fost conceput special pentru angajatori 

pentru a afla mai multe despre voluntariat și pentru a 

sprijini capacitatea de angajare a tinerilor în Uniunea 

Europeană.

Prima parte subliniază importanța voluntariatului pentru 

angajatori: ce fel de competențe pot fi obținute prin 

intermediul acestuia? Care este valoarea adăugată a 

recrutării unui candidat cu experiență voluntară?

Al doilea capitol oferă exemple inspirate de anjatori care 

deja au făcut demersuri în recunoașterea voluntariatului 

ca o experiență valoroasă, care ar putea fi replicată. 

Ultimul capitol prezintă resursele disponibile la nivel 

european și național pentru a oferi sprijin în identificarea 

competențelor dobândite de voluntari. 

Capitolul 1
Activități de voluntariat,  

o pârghie în dezvoltarea competențelor 

și incluziunea profesională a tinerilor

Introducerea ne-a oferit o imagine de ansamblu  

a cifrelor de voluntariat din UE și principalele beneficii ale 

voluntariatului.  

 

În acest prim capitol veți obține o perspectivă mai aprofundată 

asupra imaginii voluntariatului din România și informații despre 

competențele pe care un/o tânăr(ă) care a făcut voluntariat le-a 

dobândit pe parcurs.
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Voluntariat în România

Voluntariatul ca o experiență de dezvoltare  
a competențelor soft 

Piața forței de muncă cere mai multe abilități soft 

Impactul revoluției din 1989 poate fi resimțit încă în 

realitatea și statutul voluntariatului în România. Înainte 

de căderea regimului comunist, voluntariatul a fost 

considerat o formă de „muncă patriotică” impusă de 

regimul autoritar. După revoluție, au început demersurile 

către o mișcare de voluntariat autentică și organizată. 

Această schimbare este în curs de desfășurare și în 

prezent, dat fiind faptul că necesită timp pentru a 

schimba percepția publică a voluntariatului. Un pas 

important în acest proces a fost adoptarea unui nou 

cadru legislativ pentru voluntariat care să reglementează 

drepturile și responsabilitățile organizațiilor și 

voluntarilor.

Eurobarometrul 2011 75.22 „Voluntariat și solidaritate 

între generații”, realizat în Anul European al 

Voluntariatului 2011, a indicat faptul că 16% dintre 

români au fost angajați în activitățile de voluntariat.

Adaptarea unui cadru legal a fost necesară pentru 

sprijinirea sectorului de voluntariat și pentru oprirea 

exploatării voluntarilor de către angajatorii care au 

folosit voluntari pentru a ocupa sau a prelua funcții 

de personal plătit cu normă întreagă. Adaptarea Legii 

78/2014 oferă o concepție general acceptată privind 

voluntariatul și oferă îndrumări cu privire la modul 

în care ar trebui implementat un proiect/program 

de voluntariat. Prin prisma Legii Voluntariatului 

78/2014următoarele demersuri și documente sunt 

obligatorii: 

 »  Contractul de Voluntariat însoțit de Fișa Voluntarului;

 » Vârsta minină a unei persoane care vrea să se implice 

în activități de voluntariat este de 15 ani;

 » Instructajul SSM (Sănătate și Securitate în Muncă) 

pentru voluntari, însoțit de fișa de protecție a 

voluntarului;

 » Recunoașterea experienței de voluntariat ca 

experiență profesională dacă aceasta este efectuată în 

același domeniu cu studiile efectuate; 

 » Acordarea obligatorie a unui certificat de voluntariat 

(în cazul în care voluntarul solicită acest lucru). Acesta 

include detalii despre activitățile în care s-a implicat 

voluntarul, responsabilitățile acestuia și rezultatele 

învățării de pe urma stagiului de voluntariat.

Sistemul de validare și recunoaștere a competențelor, 

abilităților și atitudinilor dobândite prin voluntariat, 

sistem dezvoltat pentru prima dată în România de către 

Federația VOLUM, a fost inspirat din modelele utilizate în 

Slovacia, Olanda, Franța, Scoția și Croația. Aceste modele 

au fost adaptate pentru a se încadra în contextul socio-

economic românesc, cadrul legal privind voluntariatul.

Datorită acestor schimbări, mișcarea de voluntariat 

continuă să crească. Aproximativ 20.000 de organizații 

implică voluntari în activitatea lor, dar lipsesc date clare 

cu privire la impactul lor asupra societății.

În timpul unei experiențe de voluntariat pe termen lung, 

au loc schimbări în înțelegere, cunoștințe și abilități, pe 

măsură ce voluntarul se familiarizează cu un nou mediu, 

valori și mod de viață.8 Deoarece abilitățile de adaptare 

și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor 

abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează 

să facă primii pași pe piața muncii. Sondajele realizate 

cu voluntari pe termen lung, cu normă întreagă, indică 

faptul că voluntarii devin mai deschiși și sunt mai 

conștienți de propria lor personalitate. La rândul său, 

acest lucru ajută la sporirea încrederii și rezilienței lor în 

situații dificile. 9

Predicțiile făcute de Forumul Economic Mondial arată 

clar faptul că posibilitatea de a demonstra competențe 

transversale va fi foarte benefică pe piața muncii de 

mâine. In special, abilitatea de a se adapta pe o piață a 

forței de muncă în schimbare, de a comunica cu o gamă 

largă de părți interesate și de a rezolva probleme, va 

deveni la fel de importantă ca dobândirea de cunoștințe 

solide. Am oferit deja mai multe exemple mai sus despre 

modul în care voluntariatul a ajutat la construirea 

rezilienței  și încrederii tinerilor.

Pentru a înțelege mai bine valoarea voluntariatului, 

putem examina un Curriculum Vitae care arată impactul 

experiențelor de voluntariat asupra abilităților unui 

tânăr.

Piața muncii se schimbă în mod constant, forțând 

angajatorii să se adapteze pentru a putea ține pasul. 

Exemplul cel mai indicat este probabil modul în care 

a Patra Revoluție Industrială (condusă de inteligența 

artificială (IA), nanotehnologia, internetul obiectelor 

și automatizarea proceselor) a început să aibă un 

impact major asupra pieței muncii. Forumul Economic 

Mondial estimează că 65% dintre copiii actuali ai școlilor 

primare vor lucra într-un loc de muncă, care în prezent 

nu există. Un alt studiu realizat de aceeași organizație 

a indicat, de asemenea, că, până la absolvire, deja 50% 

din cunoștințele dobândite în primul an al unui program 

de studii de patru ani cu profil tehnic, sunt depășite. De 

asemenea, abilitățile practice necesare pentru a dobândi 

un loc de muncă în momentul absolvirii sunt, în general, 

schimbate.

Ca parte a acestor schimbări, importanța și valoarea 

abilităților comportamentale devin esențiale pentru 

angajatorii care încep să caute abilități diferite. Munca 

în echipă, managementul stresului, capacitatea de 

integrare a schimbării și abilitățile de rezolvare a 

problemelor sunt printre cele mai importante abilități 

soft, conform managerilor. 5

Acest lucru reflectă cât de mult angajatorii caută 

adaptabilitatea și de ce evaluarea abilităților dobândite 

în timpul stagiilor de voluntariat sunt importante. Într-

adevăr, majoritatea competențelor dobândite prin aceste 

experiențe sunt transversale și transferabile pe piața 

muncii.

Datorită computerizării pe scară largă și generării de 

date inerente, cererea de a interpreta, manipula și 

vizualiza date este în creștere. Indiferent de industrie, 

domeniul ocupării forței de muncă sau rolul salariatului, 

mai mult de o treime din roluri vor necesita ca angajații 

să aibă abilități complexe de rezolvare a problemelor. În 

ansamblu, competențele sociale, în special persuasiunea, 

inteligența emoțională și predarea/generarea și 

facilitarea de contexte de învățare, vor avea o cerere 

mare la nivel crossectorial. În consecință, în viitorul 

apropiat, multe roluri actuale pur tehnice vor include 

aspecte creative și interpersonale. 6  Este important 

să rețineți că această realitate și această „filozofie a 

abilităților soft” este mult mai mult decât un simplu 

trend. Așa cum Jérôme Hoarau, co-autor al “Le Réflexe 

soft skills” (Reflexul abilităților soft), a spus: „Într-o lume 

în schimbare în care locurile de muncă dispar în timp ce 

altele se dezvoltă, abilitățile tehnice pot deveni arhaice, 

dar abilitățile soft nu.” 7 

5  Ernst & Young and LinkedIn. La Révolution des métiers – Nouveaux métiers, nouvelles compétences : quels enjeux pour l’entreprise ? [online]. 2014, 

50p. 

http://pmb-soie.univ-lyon1.fr/doc_num.php?explnum_id=515 

6  Till, A., L., Vesselina, R., Saadia, Z., World Economic Forum, Global Challenge Insight Report. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce    

Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 2016, 3- 39. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

7  NASI Margherita. En entreprise, la personnalité des diplômés devient primordiale. Le Monde [online]. 2016. 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/10/12/en-entreprise-la-personnalite-des-diplomes-devient-primordiale_5012299_1698637.html 

8  BREWIS, G., Institute for Volunteering Research, Assessing Voluntary Experiences: Report 3, 2005, 2-5. 

http://www.iriv-vaeb.net/pdf/experimentation%20vaeb%20UK.pdf.

9  CLACK, J., Lewis, S., VSO, Impact beyond volunteering:  A realist evaluation of the complex and long-term pathways of volunteer impact, 2017, 31. 

https://www.vsointernational.org/sites/default/files/VSO_ImpactBeyondVolunteering_MainReport_web.pdf.
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Paul Harrison
30 Imaginary Road, London E27 0DN 

paulharrisson@gmuk.com | 0777 666333

lucru în echipă, 

competențe sociale, 

comunicare

competențe sociale, 

pedagogie, rezolvare de 

probleme

adaptare rapidă, 

reziliență, empatie

empatie,  

inteligență emoțională

competențe sociale, 

pedagogie,  

rezolvare de probleme

Profil 

Un lider puternic și jucător de echipă. Automotivat, pro-activ, 

creativ și plin de resurse, pasionat și angajat să ofere ceva înapoi 

comunității folosind cunoștințele și abilitățile dobândite  

prin experiență până în prezent. Experiență academică și voluntară  

cu accent pe justiția și educația socială și ecologică. 

Calificări Educaționale 

2016 

University of Manchester, BA (Magna cum Laude) Sociologie (2:1)

2013 

A Sixth Form College, Birmingham 

A Levels: Biologie (C), Literatură engleză (B),  

Studii generale (B), Geografie (C)

2011 

A High School, Birmingham 

GCSEs: 10 GCSEs A-C, inclusiv limba engleză,  

matematică și știință

 
Experienţă voluntariat

Aprilie 2017  — Prezent 

Befriender și Link Community Volunteer,  

O organizație de caritate pentru adulții  

cu dizabilități de învățare, Manchester

O organizație de caritate care sprijină persoanele cu dificultăți  

de învățare și probleme în materie de sănătate mintală pentru 

a avea controlul și alegerea în legătură cu viața lor și pentru a 

contribui la comunitate ca cetățeni egali.  

Sunt voluntar să ajut un grup de clienți să acceseze și să se bucure 

de evenimente și activități din comunitatea locală și am fost,  

de asemenea, situat ca prieten Befriender pentru a construi  

o relație unu-la-unu pozitivă cu un client pentru a o ajuta  

la atingerea potențialului ei.

Noiembrie 2016  — Aprilie 2017 

Asistent voluntar, Winter Night Shelter  

(Adăpostul pe timpul nopții de iarnă), Manchester

Am ajutat la curățenie, pregătirea și servirea micului dejun  

pentru oaspeți o dată pe săptămână.

Noiembrie 2014 — Noiembrie 2016 

Voluntar Mentor, Children’s Education Charity  

(Organizația de caritate de educație a copiilor), Manchester

Am primit instruire de la organizația de caritate pentru a lucra 

cu copiii unu-la-unu pentru a oferi sprijin cu temele lor și a-i ajuta 

să contribuie la proiectele de creație. 

Iunie — Septembrie 2014 

Asistent Pădurar, Hogwarts Wildlife Trust

Am asistat pădurarii rurali ai Trust-ului cu proiecte de conservare  

și ateliere educaționale pentru copii.

Aprilie 2017  — Prezent 

Befriender și Link Community Volunteer, O organizație  

de caritate pentru adulții cu dizabilități de învățare, Manchester

O organizație de caritate care sprijină persoanele cu dificultăți  

de învățare și probleme în materie de sănătate

Referințe 

Disponibile la cerere.
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După cum putem vedea din acest CV, tânărului care-i 

aparține, Paul, a obținut recent o diplomă, dar până 

acum nu a reușit să-și găsească un loc de muncă. După 

ce s-a înscris în învățământul superior, Paul s-a implicat 

în mai multe activități de voluntariat, în conformitate cu 

pasiunile și studiile sale. Acest tip de învățare ajută la 

extinderea înțelegerii problemelor cercetate în timp ce 

obține o diplomă și ajută la dobândirea competențelor 

profesionale. O serie de competențe sociale au fost 

obținute de către acest tânăr pe parcursul implicării lui 

ca voluntar. Deși majoritatea rolurilor de voluntar au 

necesitat o varietate de competențe, care se suprapun 

ocazional, următorul paragraf scoate în evidență 

competența cea mai importantă din fiecare angajament.

Rolul său de Befriender și Link Community Volunteer 

pentru o Organizație De Caritate Pentru Adulții Cu 

Dizabilități De Învățare l-a ajutat să dezvolte competențe 

de inteligență emoțională și empatie. Rolul său a 

fost acela de a construi o relație pozitivă cu un client 

pentru a-i ajuta să se implice și să se simtă parte din 

comunitate. Pentru a facilita acest lucru, era esențial ca 

Paul să fie conștient în permanență de situația clientului 

său pentru a-i ajuta să se simtă confortabil. El trebuia 

să se pună în situația clientului său, ceea ce era dificil 

din cauza contrastului dintre el ca student universitar 

și clientul său cu nevoi speciale de învățare. În timp 

ce lucra la Adăpostul Winter Night ca ajutor voluntar, 

Paul a pregătit și a servit micul dejun pentru oaspeți. 

Coordonarea diferitelor sarcini și activități în jurul unui 

număr de oaspeți, alături de alți voluntari, necesită 

bune abilități de lucru în echipă pentru a garanta buna 

funcționare a adăpostului. El a trebuit să se încadreze 

în echipa existentă și să-și îndeplinească sarcinile 

atribuite, în timp ce a negociat cereri și provocări cu 

alți colegi. Competențele sociale au fost, de asemenea, 

esențiale în timpul implicării sale ca mentor voluntar 

pentru Organizația De Caritate De Educație A Copiilor 

(Children’s Education Charity). El a învățat și a practicat 

cum să despartă o problemă în părți ușor de gestionat 

și să îndrume un copil de-a lungul timpului pentru a 

declanșa momentul vital al înțelegerii. Aceste abilități de 

predare reprezintă un avantaj valoros pentru un individ 

într-o serie de contexte profesionale. Deși competențele 

de rezolvare a problemelor au fost relevante în toate 

rolurile de voluntar pe care le-a avut Paul, în rolul său 

de mentor voluntar acestea au fost cele mai esențiale 

datorită lucrului cu copiii și situațiilor cu care s-a 

confruntat. În fiecare nouă situație, Paul a trebuit să 

evalueze situația pentru a veni cu o strategie de predare 

adecvată în câteva minute. În cele din urmă, faptul că 

Paul a reușit să se descurce bine în cele patru contexte 

diferite de voluntariat evidențiază capacitatea lui de a se 

adapta rapid în medii noi. Acest lucru necesită un nivel 

înalt de încredere și creativitate pentru a se acomoda 

rapid într-un rol nou. Un CV ca al lui Paul, îmbogățit de 

diverse contexte de voluntariat, demonstrează această 

competență cognitivă importantă.

Astfel, voluntariatul l-a ajutat pe Paul să-și exerseze și 

îmbunătățească abilitățile personale de interacțiune 

și abilitățile de rezolvare a problemelor. În plus, 

angajamentul său direct față de persoanele care trebuie 

să depășească provocările semnificative din viață i-a 

dat o înțelegere mai profundă a problemelor pe care le 

abordează în locurile de muncă legate direct de diploma 

sa de sociologie. 10 

Voluntariatul nu este o activitate de lucru 

În timp ce acest consorțiu promovează voluntariatul 

ca o cale spre angajabilitate, suntem conștienți că 

implicarea în activități de voluntariat de voluntariat nu 

ar trebui să fie în detrimentul rolurilor desfășurate de 

profesioniști. Voluntariatul ar trebui să contribuie la 

îmbunătățirea calității vieții altora, fără a pune în pericol 

perspectivele de angajare. În esență, voluntariatul ar 

trebui să fie o activitate pe care o persoană o realizează 

liber peste o anumită perioadă de timp. Un exemplu al 

acestei linii fine poate fi găsit în proiectul Handyman 

întreprins la Stirling. Aici voluntarii ajută persoanele 

în vârstă cu mici probleme de întreținere în casa lor, 

cum ar fi deblocarea chiuvetei sau înlocuirea unui bec. 

Ar fi costisitor să angajeze un profesionist pentru a-și 

desfășura activitatea, dar contribuția voluntarilor le 

permite acestor persoane în vârstă să continue să 

trăiască independent.

10  Perspectivele de carieră includ, dar nu se limitează la: lucrător de consiliere, lucrător de dezvoltare comunitară, lucrător de susținere a familiei, 

profesor de educație continuă, ajutor internațional/lucrător pentru dezvoltare, cercetător social, asistent social.

Capitolul 2
Angajatorii care apreciază  

și iau în considerare experiența  

de voluntariat: bune practici
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Conform unui sondaj recent realizat de rețeaua 

profesională LinkedIn, 41% dintre managerii de resurse 

umane consideră că activitățile de voluntariat sunt 

la fel de valoroase ca munca remunerată. Cu toate 

acestea, același studiu a arătat că doar 45% dintre 

candidați menționează experiența lor de voluntariat în 

CV, deși 89% s-au implicat cel puțin într-o activitate de 

voluntariat. 11

Această scurtă perspectivă subliniază foarte bine modul 

în care voluntariatul nu este evaluat de către solicitanții 

de locuri de muncă și, deși mai mulți angajatori 

îi recunosc deja valoarea, există încă loc pentru 

îmbunătățire. Experiența de voluntariat a fost dovedită 

ca o pârghie eficientă pentru dezvoltarea abilităților soft, 

după cum se arată în primul capitol al acestui ghid.

Astfel, recunoașterea voluntariatului este semnificativă 

în creșterea nivelului de angajabilitate a voluntarilor, 

dar și în ceea ce privește gestionarea competențelor de 

către angajatori. Foști voluntari au obținut competențe 

tehnice și personale, transferabile la o activitate de lucru. 

Aprecierea și recunoașterea competențelor oficiale 

dobândite prin contexte de învățare informală și non-

formală pot deschide noi căi într-un proces de recrutare.

Încurajarea implicării angajaților într-o organizație non-

profit este, de asemenea, o modalitate de valorizare 

a voluntariatului, contribuind astfel la o creștere a 

interesului. O companie care apreciază voluntariatul, 

creând o cale de a se implica, are un impact pozitiv 

asupra societății. Acest angajament poate fi exprimat în 

politica de Responsabilitate Socială a Companiei.

În cel de-al doilea capitol, veți obține o mai bună 

înțelegere a bunelor practici din Europa ale angajatorilor 

care apreciază voluntariatul. Veți descoperi proiecte 

inovatoare și modul în care a  beneficiat organizația, 

voluntarul și societatea. Poate că acestea vă vor inspira 

să replicați proiecte similare la nivel intern.

Recunoașterea și integrarea experiențelor  
de voluntariat în procesul de recrutare 

THE C A SINO GROUP (FR ANŢA)

Grupul Casino a semnat în 2011 Carta recunoașterii 

competențelor dobândite în timpul unui Serviciu Civic 

(Charter of the recognition of skills gained during a 

Civic Service). Prin aceasta, compania a recunoscut și 

a comunicat că abilitățile și competențele dobândite 

în timpul unui serviciu civic sunt în concordanță cu 

așteptările angajatorului. Grupul Casino (The Casino 

Group) recunoaște, de asemenea, valoarea adăugată a 

unei experiențe de voluntariat și asigură că echipa de 

resurse umane ia în considerare acest tip de angajament 

în recrutare. În plus, Grupul își deschide periodic porțile 

tinerilor voluntari (vizita companiei, întâlniri între 

angajați și tineri). Din 2011, peste 400 de tineri au 

beneficiat de acest program. În 2017, Grupul Casino a 

contribuit la videoclipul „Merci aux volontaires”, care a 

sărbătorit cea de-a 7-a aniversare a serviciului civic din 

Franța.

 

Recunoașterea valorii adiționale a unei experiențe de 

voluntariat de către o companie și echipa sa de resurse 

umane reprezintă o pârghie concretă pentru includerea 

experienței de voluntariat în procesul de recrutare. 

Contribuie la procesul de „normalizare” a voluntariatului 

ca fiind echivalent cu experiența profesională. Prin 

urmare, este un punct de plecare pentru a promova 

voluntariatul ca pe o cale către angajarea voluntarilor. 

Angajamentul public și o declarație în favoarea 

voluntariatului reprezintă, de asemenea, o pârghie 

puternică pentru a schimba punctul de vedere privind 

voluntariatul, fiind în același timp rentabil pentru 

companie.

11  http://uduni.com/career-tips/do-companies-really-care-about-volunteer-experiences

Crearea unui program de voluntariat  
pentru companiile de servicii publice 

Facilitarea unei legături între activitățile de 
voluntariat și piața muncii 

GRDF (FR ANŢA)

Civigaz este un program construit de G R D F  

(furnizor de gaze francez) în parteneriat cu FACE.  

Scopul său este de a crește gradul de conștientizare 

în rândul gospodăriilor cu venituri mici cu privire la 

siguranța gazelor. În mod concret, tinerii voluntari 

vizitează gospodării care sunt clienți ai GRDF, pentru a le 

ajuta să își gestioneze mai bine consumul de energie și 

pentru a preveni riscul unui accident de gaz. Programul 

nu se referă doar la  conștientizare, ci îi îndrumă pe 

oameni la sfaturi practice relevante. 700 de tineri 

voluntari sunt mobilizați prin programul Serviciului 

Civic timp de doi ani și jumătate. Pe lângă misiunea lor, 

voluntarii beneficiază de o pregătire specifică, de sprijin 

personalizat, de îndrumare în carieră, de imersiune în 

companii, în timpul și după serviciul lor  

civic, cu ajutorul GRDF și organizației de voluntari  

Uni-Cité.

 

Companiile de servicii publice nu oferă clienților numai 

un serviciu specific, ci dețin un rol specific în societate 

prin furnizarea utilităților necesare. Ele sunt strâns 

legate de autoritatea publică, la nivel național sau local. 

Rolurile lor se află în spatele sectorului de afaceri. 

Pentru aceste companii, implicarea într-un program 

de voluntariat, la crearea sau implementarea acestuia, 

este o modalitate de a îmbunătăți calitatea serviciului 

public. Voluntarii nu acționează pentru companie, nici 

nu sunt angajați de ei, dar activitățile lor completează 

ceea ce este oferit de companie. Acest lucru încurajează 

reducerea barierei dintre mediul de afaceri și cel al 

voluntariatului și reduce prejudecățile dintre sectorul 

non-profit și sectorul de afaceri.

MÉDECINS DU MONDE (BELGIA)

Médecins du Monde Belgia este profund implicată în 

creșterea valorii voluntariatului prin crearea mai multor 

punți între voluntariat și piața muncii. Acest angajament 

poate lua forme diferite.

În primul rând, organizația sprijină dezvoltarea 

abilităților. Voluntarii beneficiază de oportunitatea de a 

fi instruiți, în funcție de proiectele în care sunt angajați, 

să dezvolte sau să consolideze competențele necesare. 

Voluntariatul poate fi, de asemenea, primul pas spre 

angajarea în cadrul ONG-urilor. Foști voluntari intră în 

mod frecvent în sediul asociației ca stagiari, ucenici sau 

chiar angajați.

 

 

HEC BUSINESS CLUB,  VENDRE DI  (FR A N ŢA )

Companiile Clubului HEC Business (Crédit Agricole, 

Danone, Ernst & Young, L’Oréal, McKinsey, Michelin, 

Orange, Price Water House Coopers, Procter & Gamble et 

Société Général) au semnat un parteneriat cu programul 

„Soladiri France” permițând angajaților să se implice într-

un serviciu civic atunci când semnează primul lor contract 

cu una dintre companiile de mai sus. Un program similar 

este oferit de asociația „Vendredi”. Companiile partenere 

oferă un stagiu în care fiecare vineri este petrecută 

într-o organizație nonprofit. Prin intermediul acestui 

„stagiu comun”, tinerii pot dezvolta abilități similare sau 

complementare pe durata stagiukui de angajat, intern, 

stagiar.

Facilitarea unei legături între voluntariat și o poziție 

de angajare subliniază în primul rând că, abilitățile și 

competențele dobândite în aceste două medii sunt 
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Dezvoltarea instrumentelor  
de evaluare a competențelor 

VEOLIA (FR ANȚA)

Veolia Campus, Olympique Lyonnais Foundation și Pôle 

Emploi 69 12  au inițiat un proiect comun de dezvoltare 

a unui Smart City / Oraș inteligent în ceea ce privește 

ocuparea forței de muncă și a provocat o revoluție în 

procesul de recrutare ținând cont de competențe și 

abilități. 

Proiectul denumit ODAS (Open Data Application 

for Skills) are ca scop crearea unui limbaj comun de 

competențe, împărtășit de toți actorii economici ai 

teritoriului. Obiectivul final este de a cartografia toate 

competențele disponibile ale teritoriului pentru a facilita 

cercetările atât pentru companii, cât și pentru solicitanții 

de locuri de muncă. Colectând maximum 150 de abilități, 

acest limbaj comun este folosit printr-o aplicație 

smartphone prevăzută cu un instrument de localizare 

care leagă angajatorii și solicitanții de locuri de muncă. 

Candidații creează un profil în aplicație care identifică 

competențele acestora și le evaluează pe o scală de 

rating pe patru niveluri.

THE VOLUNTPA SS (ROMÂNIA)

România și-a dezvoltat propriul sistem național 

de recunoaștere a competențelor dobândite prin 

voluntariat prin crearea unui Certificat de Voluntariat. 

VoluntPass este un certificat de voluntariat care 

respectă Legea Voluntariatului 78/2014 și care, în plus, 

beneficiază de un supliment care face referire la 5 tipuri 

de competențe dobândite din intermediul activităților 

de voluntariat. Instituțiile publice, organizații nonprofit, 

angajatori, evaluatori de procese educaționale, voluntari, 

coordonatori de voluntari au contribuit la construcția 

sa. 125 organizații au fost implicate în procesul de 

pilotare a certificatului. De asemenea, versiunea finală a 

certificatului, aplicată în prezent și sugerată de federația 

VOLUM către toate organizațiile care implică voluntari, 

a fost supusă consultării și angajatorilor din companii 

și organizații precum: BCR, Banca Transilvania, Habitat 

for Humanity România, Piraeus Bank, SAP România, 

Cetelem IFN SA, HR Club, DB Global Technology, 

Junior Achievement România, Medicover, Raiffeisen 

Bank și OMV Petrom. Astfel, suplimentul certificatului 

de volunariat cuprinde și un câmp ce face referire la 

competențe asociate proceselor de recrutare și selecție 

a angajaților.

O recrutare bazată pe competențe mărește șansele de 

angajare a voluntarilor. Într-adevăr, aceasta permite 

luarea în considerare a tuturor tipurilor de experiențe 

și tipuri de cunoștințe, de la sferele profesionale 

și educaționale la contexte de învățare mai puțin 

formale. Această abordare ajută, de asemenea, 

mobilitatea internă și externă pentru persoanele 

care au competențe, dar nu neapărat, diplomele sau 

experiențele corespunzătoare.

similare și transferabile. Astfel, contribuie la creșterea 

valorii voluntariatului. Angajatorul și ONG-ul împărtășesc 

interese comune. Promovarea acestor căi este o 

modalitate de a atrage noi talente, deoarece acestea 

din urmă ar putea vedea potențiale oportunități pentru 

angajamentul lor față de activitățile asociației. Este, 

de asemenea, o modalitate eficientă de a dezvolta 

competențele necesare pentru proiecte. Pentru 

voluntari, arată că activitățile lor pot plăti de asemenea 

pentru ei, ceea ce încurajează o implicare pe termen 

lung.

12  Centrul francez de ocupare a forței de muncă din regiunea Rhone.

Capitolul 3
Instrumente pentru recunoașterea 

experiențelor de voluntariat

Acest capitol oferă prezentări scurte și practice ale 

instrumentelor de recunoaștere existente la nivel 

european. 

Pune în lumină diferitele abordări, metodologii și 

certificate, pentru a vă ajuta să identificați mai bine 

competențele și abilitățile dobândite prin experiențe de 

voluntariat.
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Instrumente Europene 

YOUTHPA SS –  EUROPEAN COMMISSION

Youthpass, creat de Comisia Europeană, este un 

instrument european de recunoaștere a învățării non-

formale și informale în domeniul tineretului în cadrul 

programului Erasmus +. Ca instrument de recunoaștere, 

Youthpass este alcătuit din numeroase certificate 

(descrierea activităților și evaluarea competențelor) 

care contribuie la recunoașterea învățării non-formale 

și informale și a muncii pentru tineret. Pune un accent 

puternic pe reflectarea sistematică a procesului de 

învățare și a rezultatelor în proiectele de tineret.

Youthpass este un document valoros pentru listarea 

competențelor dobândite într-un proiect. Folosirea 

cadrului celor 8 competențe cheie 13  îi ajută pe 

participanți să descrie ceea ce au învățat, să efectueze 

autoevaluarea și să scoată în evidență aptitudinile 

sociale, în mare parte nerecunoscute în educația 

formală. La completarea certificatului Youthpass, partea 

de autoevaluare îi ajută pe participanți să devină mai 

responsabili pentru propria învățare și mai conștienți de 

aceasta. Certificatul este validat de un reprezentant al 

organizației gazdă. 

www.youthpass.eu

EUROPA SS –  EUROPEAN COMMISSION

Europass poate fi definit ca un portofoliu de 

competențe, incluzând cinci documente complementare 

care pot fi utilizate individual. Aceste documente ajută 

la identificarea și descrierea clară a cunoștințelor, 

competențelor și calificărilor dobândite prin educație 

și a experiențelor profesionale și personale (cum ar fi 

voluntariatul) în Europa.

Printre cele cinci documente, două pot fi accesate gratuit 

online:

 » Curriculum vitae (CV) vă prezintă clar toate 

competențele și calificările;

 » Pașaportul Lingvistic (The Language Passport) este 

un instrument de autoevaluare a competențelor 

lingvistice și a calificărilor.

Celelalte trei documente pot fi eliberate numai de către 

autoritățile educaționale și de formare specifice. 14

Documentele Europass, adoptate de Consiliul European 

și Parlamentul European în 2005, sunt identice și 

recunoscute în 34 de țări europene. Obiectivul este 

de a ajuta angajatorii să înțeleagă mai bine căile și 

experiențele carierei europene. În plus, Europass își 

propune să ajute cetățenii să identifice și să descrie în 

mod clar cunoștințele, abilitățile și calificările lor, precum 

și angajatorii să înțeleagă cunoștințele și competențele 

dobândite de candidați într-un context diferit. 

europass.cedefop.europa.eu

PORTOFOLIU PE NT RU E XPE RIE NȚ E LE  

DE  VOLUNTARIAT  -  BA Z AT  PE  PROFILPA SS –

E UROVIP

„Portofoliul pentru Experiențele de Voluntariat” este 

un instrument special dezvoltat pentru autoevaluarea 

rezultatelor învățării și pentru auto-reflectarea asupra 

abilităților dobândite în timpul voluntariatului. Dezvoltat 

a parte a proiectului EuroVIP, acest portofoliu se bazează 

pe ProfilPASS și ProfilPASS pentru tineri, dezvoltat 

inițial de Institutul German Pentru Educație Pentru 

Adulți, Centrul Pentru Învățare Pe Tot Parcursul Vieții 

(DIE) din Leibniz. Prin urmare, instrumentul ProfilPASS 

a fost adaptat și materiale noi au fost concepute pentru 

a răspunde nevoilor tinerilor cu vârste între 17 și 30 de 

ani care s-au implicat în activități de voluntariat și care 

doresc acum să se identifice oportunități de angajare.

Deoarece experiențele de voluntariat, personalitățile 

și motivul de a utiliza Portofoliul diferă, instrumentul 

include posibilitatea de a evalua diferite categorii 

13  Comunicarea în limba maternă, Comunicarea în limbi străine, Competența matematică, Competențele de bază știință/tehnologie, Competența 

digitală, Învățarea de a învăța, Competențele sociale și civice, Sensul de inițiativă și antreprenoriat, Conștientizarea și exprimarea culturală

14  Mobilitatea Europass (înregistrează cunoștințele și aptitudinile dobândite într-o altă țară europeană în timpul unei mobilități Erasmus sau a unui 

stagiu, de exemplu); Suplimentul la certificat (descrie cunoștințele și aptitudinile dobândite de titularii certificatului de învățământ profesional și 

de formare profesională) și Suplimentul la diplomă (înregistrează cunoștințele și aptitudinile dobândite de titularii de studii superioare)

de competențe. În primul rând, voluntarii identifică 

diferitele sarcini pe care le-au făcut, ce au învățat din ele 

și cât de bine le-au stăpânit în timpul angajamentului lor. 

În continuare, participanții sunt invitați să identifice acele 

lucruri de care s-au bucurat  în mod deosebit și domenii 

pe care ar dori să le îmbunătățească. Ultima etapă a 

dezbaterii experienței lor de voluntariat le permite să 

identifice dacă una dintre sarcinile în care excelează 

se potrivește cu seturi de competențe care sunt 

foarte căutate de angajatori. Un certificat final aprobă 

competențele cultivate de către voluntar și este semnat 

de reprezentantul organizației. 

www.eurovip-erasmusplus.eu/resources
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Instrumente din România

HARTAVOLUNTARIATULUI .RO –  O COMUNITAT E 

ON LIN E PENTRU ONG -URI  Ș I  VOLUNTARI

HartaVoluntariatului.ro este comunitatea care unește 

voluntarii cu proiectele de voluntariat din România, locul 

în care impactul în comunitate prinde VOLUM! Platforma 

a fost dezvoltată din dorința de a crește implicarea 

cetățenilor în activități de voluntariat și de a ajuta la 

dezvoltarea organizațiilor non-profit din România, 

oferindu-le accesul la o comunitate online a celor care 

doresc să se implice.

Beneficii

 »  Corelarea cererii și a ofertei de voluntariat 

Platforma pune la dispoziție 17 domenii și 71 de 

subdomenii de interes, prin intermediul cărora se 

face corelarea dintre cererea și oferta de voluntariat 

din România. Aceasta dispune de o interfață ușor 

de folosit, care facilitează accesul la informații, 

atât voluntarilor, cât și rganizațiilor/instituțiilor, 

mult mai rapid. Hartavoluntariatului.ro vine în 

sprijinul procesului de recrutare a voluntarilor, prin 

identificarea acestora în funcție de cerințele și 

criteriile specifice selectate de organizație/instituție. 

Utilizatorii pot afla cele mai noi informații de la 

organizațiile favorite, pot aplica la proiecte și pot 

scrie povestea lor de voluntar, în cadrul activităților 

desfășurate. Organizațiile au parte de o mare 

comunitate online de voluntari, la care au acces mult 

mai rapid, în funcție de nevoile acestora.

 » Eliberarea certificatelor de voluntariat 

Certificatul de voluntariat este obligatoriu, la cererea 

voluntarului, conform Legii 78/2014. Platforma 

vine în sprijinul organizațiilor/instituțiilor, oferind 

posibilitatea de a elibera acest document direct de 

pe platformă, oferind un număr de înregistrare unic. 

Acest certificat va fi apoi emis în limba română sau 

în limba engleză (în cele ce urmează găsiți detalii mai 

multe despre VoluntPass).

www.hartavoluntariatului.ro

VOLUNT PA SS –  C E RT IFIC AT  DE  VOLUNTARIAT

Certificatul de voluntariat este un document emis la 

cererea voluntarului de către organizația gazdă, care 

va detalia experiența de voluntariat. Conform legii 

voluntariatului 78/2014, documentul va conține datele 

de identificare ale voluntarului, ale organizației gazdă, 

datele reprezentantului legal al organizației, activitățile 

de voluntariat prestate, atribuțiile asumate de către 

voluntar și abilitățile și cunoștintele  dobandite de către 

acesta. VoluntPass este un certificat de voluntariat 

organizat în două secțiuni, una obligatorie și cealaltă 

opțională.

1. Partea obligatorie include:

 » Detalii privind identificarea organizației și a 

voluntarului: numărul orelor de voluntariat, 

domeniul/domeniile în care voluntarul s-a implicat, 

durata stagiului de voluntariat, semnăturile 

reprezentantului legal și coordonatorului de 

voluntari. 

 » Un raport de activitate cuprinzând trei câmpuri 

diferite: (1) o descriere a activităților la care a 

fost implicat voluntarul, (2) responsabilitățile pe 

care voluntarul le-a avut în cadrul activităților 

menționate, (3) rezultatele învățării (competențe, 

abilități, atitudini) dobândite în cadrul stagiului.

Partea opțională este un supliment la Certificatul de 

Voluntariat care include 5 tipuri de competențe15  

care pot fi completate cu răspunsuri multiple, care să 

menționeze rezultatele învățării obținute prin activitățile 

de voluntariat.

În procesul de eliberare a certificatului de voluntariat 

sunt sugerați următorii pași de parcurs de către 

coordonatorul/responsabilul de voluntari.

Eliberarea Certificatului de Voluntariat trebuie să fie un 

proces asumat atât de organizație cât și de voluntar iar 

informațiile din acesta trebuie să fie în concordanță cu 

realitatea.

◊  Orientarea voluntarilor

◊  Realizarea unei analize de nevoi de dezvoltare de 

15  8 competențe-cheie, competențe legate de Cadrul Național al Calificărilor și Cadrul European al Calificărilor, competențe legate de Standardele 

Ocupaționale care reglementează ocupațiile și calificările; competențe legate de competențele Europass, competențe legate de resursele 

umane, procese de recrutare și angajare 

competențe și abilități în cadrul activităților în care 

urmează ca acesta să se implice în organizație

◊  Monitorizare (periodică) (prin întâlniri cu voluntarul/

voluntarii – întâlniri individuale sau de grup, 

consultarea rapoartelor de activitate pe care 

voluntarul le poate face periodic etc.)

◊  Încurajarea autoevaluării voluntarului (se pot folosi 

intrumente precum Jurnalul Voluntarului, Portofoliu, 

Testimoniale, Articole scrise de voluntari, etc.)

◊ Ghidarea voluntarului în procesul de autoevaluare

◊ Completarea fișei de pontaj (de către coordonator sau 

de către voluntar și apoi validat de către coordonator)

◊ Evaluarea voluntarului înainte de eliberarea/

completarea certificatului 

Înainte de a obține un certificat de voluntariat care să 

specifice rezultatele învățării este sugerat ca voluntarul 

să fi fost implicat în activități de voluntariat cel puțin 120 

de ore.  Evaluarea procesului de învățare al voluntarului 

este efectuată de organizația unde acesta s-a implicat ca 

voluntar, dar este important ca aceasta să fie însoțită de 

o parte de autoevaluare, efectuată de voluntar.
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Lista organizațiilor 
resursă în 
promovarea  
voluntariatului și  
în creșterea mișcării 
de voluntariat  din 
România

Sperăm să am reușit să vă convingem de faptul că 

voluntariatul este un context ce poate contribui la 

creșterea angajabilității în rândul tinerilor și un context 

ce presupune și dezvoltare profesională. Mai jos regăsiți 

organizații care pot veni în sprijinul vostru cu mai multe 

informații pe subiectul de față.

1. Federația VOLUM 

Federația VOLUM este cea mai mare coaliție formală 

de ONG-uri din România, cu rolul-cheie de a fi o 

organizație națională-umbrelă care contribuie la 

creșterea și îmbunătățirea infrastructurii pentru 

voluntariat din România. VOLUM a fost înființată în 

2010, cu scopul principal de a îmbunătăți și armoniza 

cadrul legal pentru voluntariat în România, urmând 

ca mai apoi să creeze infrastructură pentru aplicarea 

acestuia, instrumente online și offline de sprijin, 

programe de training și consultanță și contexte de 

schimb de bune practici. 

www.federatiavolum.ro

2. Pro Vobis — Centrul Național de Resurse  

pentru Voluntariat:   

Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul 

prin activități de instruire, consultanță, cercetare și 

facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și 

de a promova voluntariatul în Romania ca resursă 

viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu 

care se confruntă societatea.  

www.provobis.ro

3.  C VCN — Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

Misiunea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca este 

de a dezvolta voluntariatul ca modalitate de implicare 

a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității 

clujene. Viziunea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 

este a unui Cluj solidar, în care toți cetățenii se 

implică în rezolvarea problemelor comunității clujene, 

oferindu-și timpul, cunoștințele, abilitățile, energia, 

talentele sau experiența pentru o comunitate mai 

sănătoasă, mai frumoasă. CVCN vizează o comunitate 

în care implicarea într-o activitate de voluntariat 

reprezintă o valoare acceptată și împărtășită de toți 

membrii comunității. www.centruldevoluntariat.ro

4. Centrul de Voluntariat FSC 

Un centru regional de voluntariat din Bacău, care 

implică peste 200 de tineri în fiecare an, pentru a 

ajuta, îmbunătăți și oferi sprijin comunității. FSC 

este un exemplu de bună practică în managementul 

voluntariatului. Obiectivele centrului sunt (1) 

îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate 

în nevoi prin implicarea voluntarilor în programe 

sociale, medicale și educaționale și (2) oferirea 

tinerilor a unui cadru prielnic pentru a-și pune în 

valoare abilitățile existente, iar prin acumularea 

de experiențe să se dezvolte pentru a deveni 

oameni responsabili, cu caracter, care să facă față 

provocărilor. 

www.fsc.ro

5. Centrul de Voluntariat Reșița 

Un centru de voluntariat care joacă un rol de 

intermediar între organizațiile din Reșița care necesită 

voluntari cât și dorința și disponibilitatea oamenilor 

de a se oferi voluntari în comunitate. În același timp, 

centrul sprijină și promovează recunoașterea valorii 

voluntariatului în cadrul comunității. 

voluntariat-resita.ro

6. Centrul de Voluntariat Arad 

Centrul de Voluntariat Județean Arad își propune 

să promoveze implicarea voluntară a membrilor 

comunității în dezvoltarea societății civile. Asociația 

urmărește: identificarea, dezbaterea, analizarea 

și rezolvarea problemelor specifice tinerilor prin 

dezvoltarea de strategii și programe în spiritul 

principiilor democrației moderne, formarea și 

dezvoltarea capacităților asociative și profesionale ale 

tinerilor. 

www.voluntariatarad.ro
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Glosar  
și referințe

ÎNVĂȚAREA FORMAL Ă

Este bazată pe un program și este total intenționat, 

știind că toate obiectivele activităților sugerate elevilor 

sunt învățarea. Exemplu: școală.

ÎNVĂȚAREA NON-FORMAL Ă 

Decizia conștientă care vine de la cursant să stăpânească 

o activitate, o competență sau un domeniu specific 

de cunoaștere și implică un efort intenționat. În orice 

caz, acestea nu trebuie să fie înregistrate oficial într-un 

program sau să facă obiectul unei evaluări externe. 

Exemple: sport, muzică sau în unele cazuri, voluntariat.

ÎNVĂȚAREA INFORMAL Ă 

Se întâmplă în afara instituțiilor de învățământ și este 

legată de activitățile pe care o persoană o inițiază fără 

a dori să obțină noi cunoștințe. Aceasta este o învățare 

neintenționată și face parte din viață. Exemple: învățarea 

unei limbi străine de la rude, sau în unele cazuri,  în 

activitățile de voluntariat.

ABILITĂȚI ,  COMPETENȚE  

Tot ceea ce o persoană știe și este capabilă să facă/

îndeplinească, spre deosebire de calificări. O persoană 

care acționează competent este capabilă să-și folosească 

cunoștințele, aptitudinile și calificările pe baza valorilor 

și atitudinilor lor. De obicei, se face o diferență 

între competențele tehnice și abilitățile sociale/

organizaționale, care se referă la comportament.

VOLUNTARIAT,  AC TIVITĂȚI  VOLUNTARE, 

CETĂȚENIE  AC TIVĂ

O gamă largă de activități, formale sau informale, inclusiv 

forme tradiționale de ajutor reciproc și de auto-ajutor, 

prestări de servicii oficiale și alte forme de participare 

civică; desfășurate adesea în sprijinul unei organizații 

non-profit sau al unei inițiative comunitare. Definiția și 

statutul legal diferă foarte mult între țări.

C ALITĂȚI  PERSONALE,  ABILITĂȚI  SOF T 

Calități care se referă la ceea ce a făcut o persoană, la 

modul în care a reacționat în activitățile de zi cu zi sau 

în contextul voluntariatului. Se referă, de asemenea, la 

atitudini și valori. Exemple: lucrător în echipă, proactiv, 

încrezător etc.
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Co-funded by the 
Erasmus+ Programme
of the European Union

Materialul a fost realizat de asociațiile FAC E , Wisamar, Pour La Solidarité, 

Volunteer Matters și Federația VO LU M . Acest instrument a fost realizat  

în cadrul proiectului European Volunteer Inclusion Program (EuroVip).

Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului,  

iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare 

a informațiilor conținute în acesta.
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