
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

prezentate în cadrul dezbaterilor publice pe proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți 

,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat  

în cadrul instituției gazdă - Primăria municipiului Bălți” 

Perioada desfășurării consultărilor publice: 22.12.2020 – 13.01.2021 

 

Nr. 

d/o 

Recomandarea Decizia 

privind 

acceptarea/ 

neacceptarea 

recomandării 

Argumentare în 

cazul dezaprobării 

recomandării 

Autor: Bezărău Ana - Membru al Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat 

pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

1 Art. 18: Voluntarii, implicați în activitatea primăriei pot fi grupați după următoarele criterii (...) 

Propun a lua în considerare clasificarea după domeniile sau departamentele de implicare, ca sugestie; 

 

Se acceptă -  

2 Art. 19 Cerinţe:  

1)Contribuţia voluntarilor este binevenită în procesul de management al planului de voluntariat; 

2).... 

Nu poate fi numită contribuție și plasată la cerințe, după părerea mea. 

 

Se acceptă - 

3 Art. 19 p.4) calitatea muncii solicitată de la angajaţi şi voluntari pentru acelaşi tip de activitate este 

aceeaşi. 

Cât de corect este acest lucru, atît timp cât voluntarul nu are studii? 

Nu se acceptă Conținutul art. 19 

corespunde art. 5 al 

Regulamentului 

aprobat prin HG 

158/2012 

4 În Anexa 1: Fișa postului (Model) 

Dacă voluntarul are mai puțin de 16 ani, se poate include semnătura părintelui.  

Se acceptă - 

5 De inclus, la supervizare, ca instrument, fișa pentru evaluarea orelor de voluntariat, atribuită 

supervizării timpului.  

Se acceptă -  



Autor: Savițchi Svetlana - Consultant în cadrul Direcției tineret a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

6 La art. 1.  se propune a fi exclusă sintagma ,,și a Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului RM nr. 

525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Comisiei de certificare și a modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat". 

Acest ordin se referă în mare parte la activitatea Comisiei de certificare și mai puțin la organizarea 

activității de voluntariat în cadrul IGAV. 

Se acceptă - 

7 La art.3. se propune a fi înlocuit întreg conținutul cu următorul text ,, În sensul prezentului Regulament 

se utilizează noțiunile prevăzute în Legea voluntariatului nr. 121/2010". Nu este necesar a ne dubla cu 

actul normativ de bază. 

 

Nu se acceptă Considerăm  necesară 

definirea noțiunilor 

de bază, pentru a 

facilita înțelegerea 

activității de 

voluntariat de către 

voluntari și alte 

persoane interesate. 

8 La art. 18, propun a considera clasificarea voluntarilor stabilită în modelul-tip de raport anual aprobat 

de Comisia de certificare., pct 2.  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/4._raport_anual_de_activitate_al_programului_de_voluntariat_1

.docx 

Se acceptă - 

9 La art. 22, p. 2), după sintagma ,,formularul de înscriere" puteți completa cu sintagma ,,conform anexei 

2 a prezentului Regulament". 

Se acceptă - 

Autor: Lupașcu Grigore - Inspector principal al Centrului Național Anticorupție (instituție gazdă) 

10 „nu am identificat  cum Vă propuneți să  promovați voluntariatul în domeniile de utiliate publică în 

care doriți să implicați voluntarii” 

Se acceptă - 

Autor: Ureche Irina - Coordonator de voluntari în cadrul A.O. Future Generation (instituție gazdă) 

11 art. 11., Voluntarul este supervizat și evaluat de către supervizorul său, desemnat prin dispoziția 

primarului. Acesta poate fi coordonatorul de voluntari sau un alt angajat al primăriei. 

Modificarea, în art 11, a sintagmei „un alt angajat al Primăriei”, deoarece nu oricine sau toți anajații 

primăriei vor fi voluntari. Oricum va fi o persoană numită sau selectată prin concurs. 

Se acceptă - 



Autor: Secția relații cu publicul a Direcției managementul documentelor și relații cu publicul 

12 Excluderea, din art. 4, a punctului 7) participarea la voluntariatul internaţional. Se acceptă - 

13 Modificarea, în art. 19 p 1., a cuvântului „management” cu ”implementare”. Se acceptă - 

14 Modificarea, în anexa 2, a enunțului „Indicați măsura în care dețineți următoarele caracteristici 

(aptitudini, competențe, cunoștințe, etc.), prin marcarea căsuței care exprimă cel mai bine nivelul de 

deținere a acesteia” cu „Indicați, prin bifă, pe o scară de la 1 (foarte puțin dezvoltat) la 5 (foarte 

dezvoltat) cum vă definesc următoarele caracteristici:”, precum și a tabelului, după cum urmează:  

 1 2 3 4 5 

Comunicare interpersonală      

Lucru în echipă      

Dezvoltare personală      

Planificare activități      

Gestionarea și arhivarea documentelor      

Spirit analitic      

Adaptare la mediu muticultural      

Management de proiecte      

Secretariat      

Alte caracteristici      
 

Se acceptă - 

15 Divizarea art. 8 în două articole separate, după cum urmează: 

„8. În cazul în care voluntarul activează mai puțin de 20 de ore lunar, voluntariatul se desfășoară în 

lipsa contractului de voluntariat. Persoana va fi acceptată ca voluntar în baza dispoziţiei primarului.”  

„9. Nu se emite dispoziţie în cazul persoanelor care fac parte dintr-un grup de zeci sau mii de persoane 

pe care primăria le implică într-o singură acţiune de voluntariat de scurtă durată.” 

Se acceptă - 

16 Modificarea titlului, în varianta rusă, din „Положение об организации и функционировании 

волонтёрской деятельности в примэрии муниципия бэлць в качестве привлекающей 

организации” în „Положение об организации и функционировании волонтёрской деятельности в 

привлекающей организации - примэрии муниципия бэлць”. 

Se acceptă - 

17 Pentru implementarea propunerii nr. 1 a dnei Bezărău, și nr. 8, a dnei Savițchi, propunem introducerea 

a două puncte în art. menționat, cu următoarele conținuturi: 

- „în funcție de domeniile de utilitate publică în care voluntarii au fost angajați”; 

Se acceptă 

 
- 



- „după alte criterii: gen, vârstă, numărul de activități în care s-au implicat, frecvența implicării 

(săptămânal, lunar, trimestrial).” 

18 Pentru implementarea propunerii nr. 2, a dnei Bezărău, propunem următoarea modificare: punctul 1) al 

art. 19 se transformă în articol independent. 

Se acceptă - 

19 Pentru implementarea propunerii dnei Bezărău, nr. 5, propunem completarea art. 39 p.2) cu următoarea 

sintagmă: „și fișa de pontaj pentru evaluarea orelor de voluntariat (formă liberă).” 

Se acceptă - 

20 Luând în considerarea propunerea nr. 10, a dlui Lupașcu, sugerăm: 

- modificarea denumirii capitolului VI al regulamentului, din „Recunoașterea activității de 

voluntariat și motivarea voluntarilor. Metode și instrumente” în „Recunoașterea și promovarea 

activității de voluntariat și motivarea voluntarilor”; 

- Introducerea unui nou articol, cu următorul conținut: „Primăria va promova activitatea de 

voluntariat prin intermediul paginii-web oficiale a primăriei, al rețelelor de socializare, al 

materialelor de promovare, precum și prin alte metode, după caz”. 

Explicație: aspectul promovării voluntariatului în domeniile de utilitate publică precum și elaborarea 

unui mecanism de promovare a voluntariatului urmează a fi abordate mai conturat în Planul de 

voluntariat. 

Se acceptă - 

21 Pentru implementarea propunerii dnei Ureche, de completat articolul menționat, după sintagma 

„coordonatorul de voluntari” cu sintagma „sau un alt angajat al subdiviziunii corespunzătoare, cu 

acordul superiorului său.” 

Se acceptă - 

22 În art. 18, p2), înlocuirea sintagmei „unei persoane” cu sintagma „unei/unor persoane”. Se acceptă - 

23 În anexa 1 de completat în variantele română și rusă, cu punctul 11 „frecvența supervizării”. Se acceptă - 

 

 

Recomandări acceptate 21 

Recomandări neacceptate 2 

Total recomandări 23 

 

 

 

Elaborat: Direcția managementul documentelor și relații cu publicul 


