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' Pavel FILIP, Prim-ministru al Republicii Moldova

Vd reamintim ci de la 18 iunie 2010 cind a fost adoptati Legea nr. l2I Voluntariatului,
Guvernul Republicii Moldova nu a desemnat oficial o autoritate publici care si aib[ ca

atribujie ;i competenf[ dezvoltareavoluntariatului in Republica Moldova. tn prezent Ministerul
Tineretului qi Sportului este ,,de facto" dar nu gi ,,de iure" autotitatea publicd care dezvoltd acest

sector, fapt care tdrdgdneazd qearea la nivel nafional a unei infrastructuri de voluntariat viabile.

Prin prezenta,Vd solicitlm o qedinfi comun[ in care sd se pun[ in discuJie conform Rezolufiei

Forumului ONG din Republica Moldova, edifia VIII (vede{i anexati):

1. Crearcaunui mecanism de coordonare qi promovare a voluntariatului la nivel na{ional
prin care s[ fie desemnate autoritifile publice de resort responsabile de dezvoltarea

diferitelor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF - voluntariatul v6rstricilor, MTS - voluntariatul

sportiv qi in rAndul tinerilor, ME - voluntariatul sus{inut de angajator, Ministerul Educa}iei -
voluntariatul international, Ministerul Justi{iei - voluntariatul cultelor / religios etc.) qi o
structurl na{ionalfl (Centrul Nalional de Voluntariat I Agenlia NaJionald a Voluntariatului)

responsabil[ de dezvoltarea qi promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea
autoritifilor publice de resort pe acest segment.

2. Adoptarea proiectului de Hotflrire de Guvern cu privire la modificarea gi completarea

Regulamentului cu privire la delegarea salariafilor entitlJilor din Republica Moldova
aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 ce vizeazd rambursarea

cheltuielilor voluntarilor (cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.) indispensabile

pentru desftgurarea activitdtrii de voluntariat.

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV
Secretariatul Coaliyiei pentru promovarea legii ;i activitdlilor de voluntariat

Coolilia pentru promovqrea legii Si a activitdlilor devoluntariat:
Asocialia Obgteascd ,,Tinerii pentru dreptul la viafd" (TDVJ, Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizafiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),
Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociatia,,MOTIVATIE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (SPP).

Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii gi Tineri cu dizabilitSli fizice (CCCT)


