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Stela GRIGORA$, Ministrd a muncii, protecliei sociale qi familiei

iN nrnNlrn
Victor ZUB,CU, Ministrul tineretului ;i sportului

Vd informdm cd in cadrul Ministerului Tineretului qi Sportului funclioneazd Comisia de
Certificare a Institufiilor Gazdi a Activitnfii de Voluntariat (CCIGAV) care elibercazd"
persoanelor juridice publice Ei private frrd scop lucrativ (necomerciale) certificatul de institufie
gazdd a activitijii de voluntariat care conferd dreptul, conform legislaliei in vigoare, sd aibd
proprii voluntari in cadrul unui Program de voluntariat condus de cdtre un Coordonator de
Voluntari implicat voluntar sau angajat.

Prin prezenta, V[ ruglm sI ne prezentali in scris solufia MMPSF privind:

1. Crearea qi remunerarea funcliei de Coordonator de Voluntari in cadrul autoritdlilor si
instituliilor publice.

2. Recunoaqterea voluntariatului ca experien{d de muncd qi de includere a perioadei de
voluntariat desfdguratd in acelagi domeniu cu specialitatea deJinutd in vechimea in muncd ce
dd dreptul de a primi sporul pentru vechime in muncd qi concediul de odihnd anual
suplimentar pldtit pentru vechime in muncd.

Menfiondm cd aceste aspecte sunt incluse in HotirArea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012 cu
privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 in Capitolul II
Standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat, Sec{iunea 4 Planificarea gi
administrarea programului de voluntariat, punctul 10 "Institulia gazd6, desemneazd o persoand,
numitd coordonator de voluntari, care este responsabild de planificarea gi administrarea programului
de voluntariat", ptecum gi in Capitolul V Condi{ii de aplicare a mlsurilor de stimulare a
voluntariatului in Secfiunea 2 Recunoaqterea voluntariatului ca experienfi qi vechime in muncI,
punctele 127 -129.

Cu respect,

2

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV

Asociatia Obgteascd ,,Tinerii pentru dreptul la viatd" (TDV), Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",
Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),

Consiliul Nafional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociatia ,,MOTIVA|IE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (SPP).
Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii gi Tineri cu dizabilitili fizice (CCCT)
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