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Si SPoFTuLul
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Marc. 16e

CATRE
Octavian ARMA$U, Ministrul Finanlelor

iN,l,rnNlrl
Victor ZABCA, Ministrul Tineretului gi Sportului

Vd mullumim pentru scrisoarea nr. 07-03/517 din 10.06.2016 (vedeli anexatd) care r[spunde la
demersul nr.06-04116 din 18 aprilie 2016.

infetegem pozifia Ministerului Finanfelor care crede cd este,, inoportund amendarea Hotdrdrii
Guvernului Nr. l0 din 05 ianuarie 2012, deoarece Guvernul nu poate sd limiteze rambursarea
cheltuielilor convenite de pdrli prin contract, rambursaree cdrora este garantatd prin dispoziliile
Legii Voluntariatului ", si'deoarece art,176 aliniatul (2) din Codul Muncii permite doar limitarea
compensdrii cheltuielilor legate de deplasdrile in interes de serviciu pentru salariafi.

Vd rugdm sd sprijinili demersurile noastre cdtre MMPSF de a aiusta art. 176 aliniatul (2) din

conduce automat si la aiustarea Hotdrffrii de Guvern Nr. 10.

in interes de se lor sI nu li se lim rsarea
cheltuielilor lor. Acest fapt ar putea conduce la utilizarea abuzivi a mijloacelor bineqti,
inclusiv a banilor publici, fapt care ar deteriora imaginea sectorului de voluntariat. Deoarece
multe institulii gazdd a activitdlii de voluntariat din teritoriu nu dispun de resurse financiare, prin
formularea,,cheltuieli legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat", s-a avut
in vedere posibilitatea de a rambursa, cu acceptul voluntarului, parJial sau deloc a acestor
cheltuieli qi nu posibilitatea de a negocia n[te cheltuieli ireale.

Vd informdm cd in conformitate cu Rezolufia Conferinfei Internalionale a Statisticienilor
Muncii din 2013 (lgth-ICLS)l voluntariatul este recunoscut la nivel internafional, inclusiv de
Republica Moldova care a votat aceastd rezolufie, ca fiind formd de muncd, cu alte cuvinte for{a de
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Coalilia pentru promovarea legii Si a activitdlilor de voluntariat:
Asociatia Obgteasce ,,Tinerii pentru dreptul la viali" (TDV), Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),
Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociafia ,,MOTIVAIIE" din Moldova, Serviciu pentru pace (Spp),

Noi nu credem cI este corect ca salariatilor sd li se limiteze m[rimea compenslrii cheltuielilor



muncl are 2 componente principale - una salariati qi una voluntari. Acest fapt este in armonie
cu conceptul nafional de dezvoltare a voluntariatului care se regdseqte in cadrul legislativ qi
normativ in vigoare din sectorul de voluntariat care s-a strlduit si nu faci nici o diferen{i
intre angajafi qi voluntari privind modul in care sunt tratafi ;i implicaJi (sunt tratali la fel, li se
cere aceiagi calitate a muncii, sunt implicafi prin ordinul I decizia / dispozilia I hotdrdrea
conducdtorului unitAlii, se foloseqte un instrumentar aproape asemdndtor de management qi
inregistrare a activitdlii - dosar personal, contract, fiEd de post, carnet de voluntar etc.).

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV
S e cr etar i atul C o alili e i p entru pr omov ar e a I e gii ;i activitdlilor de voluntariat

Coaligia pentru promovarea legii Si a activitdgilor devoluntariat:
Asocialia Obgteascd ,,Tinerii pentru dreptul la viald" (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), Asociagia,,MOTIVA|IE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (Spp).

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