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din 16.05.2016

A gedinlei comune,
Ministerul Tineretului qi Sportului
TDV, Secretariatul Coaliliei pentru promovarea legii gi activitdfilor de voluntariat

Prezen{i: Ion DONEA - qef Direclia Tineret
Constantin IURCANU - gef - adjunct Direcfia,Tineret
Victoria BUTUC - consultant Directia Tineret
Nicolae PROCOPIE - Director Executiv TDV,
Secretariatul Coaliliei pentru promovarea legii qi
activitdtilor de voluntariat

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la tipdrirea Ghidurilor ale Coordonatorilor de Voluntari din
Republica Moldova;

2. Cu privire la data lanslrii tender-ului privind selectarea unor institulii din
mediul universitar qi academic pentru elaborarea unui studiu care sb includd
bunele practici intemalionale qi recomanddri privind dezvqltarea diferitelor
'tipuri de voluntariat, precum gi contribulia acestora la combaterea si
reducerea s6r[ciei:

3. Cu privire la ajustarea qi promovarea proiectului de llotirire de Guvern
privind Codul de Etici al Voluntarului qi al Institufiei Gazdi a
Activitd{ii de Voluntariat din Republica Moldova;

4. Diverse subiecte de interes comun

ASPECTE DISCUTATE:
in cadrul qedinfei au fost puse in disculie trei subiecte care au fost adresate

Ministerului Tineretului qi Sportului prin scrisorile oficiale din 20 aprilie 2016



nr.09-041t6 gi nr.13-04116 din 28 aprilie 2016 din partea dlui Nicolae Procopie,

Director Executiv TDV;
Ion Donea, a adus la cunoqtinfd ordinea de zi, solicitind propuneri privitor la

aceasta.

Procopie Nicolae, a propus ca primele doud subiecte sd fie oferit rdspunsul

in scris qi a nu fi discutate in timpul qedinlei.

lurcanu Constantin s-a expus privitor la elaborarea Codului de Eticd al

Voluntarului ;i al Institutiei Gazdd a Activitblii de Voluntariat din Republica

Moldova, menlionind necesitatea unei qedinle ldrgite a Coaliliei pentru promovarea

legii qi a activitS,tilor de voluntariat cit qi a altor subiecli interesali, in care sd fie
discutate mai multe aspecte, cum ar fi:

o Aspectele care necesitd a fi reglementate intr-un astfel de cod;

o Oportunitatea elabordrii Codului de Eticd;
o Alte aspecte.

S.A HOTANT:
1. Ministerul Tineretului qi Sportului va oferi rdspuns in scris subiectelor 1,2

din ordinea de zi a qedinlei.

2. Ministerul Tineretului qi Sportului va participa la qedinla ldrgitd a Coaliliei
pentru promovarea legii qi a activitililor de voluntariat cu privire la
elaborarea Codului de Etici al Voluntarului qi al Institufiei Gazdd a

Activitd{ii de Voluntariat din Republica Moldova.
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