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Introducere 

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este o organizaţie neguvernamentală de 

tineret care a fost formată în iunie 1997 şi înregistrată oficial la 9 septembrie 1997. La 20 noiembrie 

1997 a fost înregistrată o filială a TDV în Bălţi. Astfel a început să lucreze una din primele organizaţii 

de tineret din Republica Moldova în care au fost încadraţi activ tineri afectaţi de narcomanie şi care 

trăiesc cu HIV/SIDA. TDV menţine din 2006 Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi este organizaţie membră a Consiliului Naţional al 

Tineretului din Moldova (CNTM).  

 

TDV activează în baza susţinerii financiare din partea donatorilor internaţionali şi naţionali, cotizaţiei 

de membru TDV, precum şi graţie activităţii voluntarilor. Asociaţia este cunoscută datorită 

programelor, proiectelor şi acţiunilor sale de către tinerii din întreaga ţară, dar şi de organizaţiile 

societăţii civile, instituţiile publice, instituţiile internaţionale şi media. În tot acest timp a crescut 

personalităţi – medici, jurnalişti, lideri ai societăţii civile etc. – care au devenit persoane cu rol 

important în alte organizaţii de profil social din Republica Moldova şi de peste hotare.  

 

PROFILUL ORGANIZAŢIEI 

Viziunea TDV este de a deveni cea mai competentă organizaţie resursă în promovarea voluntariatului, 

unui mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. 

 

Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui 

mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. 

 

Valorile TDV 

TDV are 10 valori. Acestea sunt: 

 Voluntariat; 

 Mod de viaţă sănătos;  

 Caritate; 

 Toleranţă;  

 Respect; 

 Responsabilitate; 

 Profesionalism; 

 Spirit de echipă; 

 Transparenţă;  

 Cooperare. 

file:///F:/cd_tdv/TDVWEB/ROMAN/balti.htm
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Direcţiile de activitate coincid cu scopurile din Statutul TDV:  

 Promovarea voluntariatului; 

 Promovarea unui mod de viaţă sănătos; 

 Promovarea dezvoltării durabile - prin diferite tipuri de activităţi (ecologice, de mediu, 

patrimoniu etc.); 

 Prevenirea excluderii sociale a tinerilor; 

 Desfăşurarea acţiunilor de caritate. 

 

În promovarea voluntariatului domeniile de expertiză sunt: crearea şi menţinerea de coaliţii; advocacy, 

lobby şi negociere; planificare strategică; elaborarea de documente de politici publice; crearea 

infrastructurii de voluntariat în R. Moldova; ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi a celui 

conex sectorului de voluntariat în R. Moldova; instruire în crearea şi gestionarea unui Program de 

Voluntariat; organizarea principalelor evenimente naţionale de promovare a voluntariatului. 

 

În promovarea unui mod sănătos de viaţă şi dezvoltarea conceptului de caritate în vederea 

incluziunii sociale domeniile de expertiză sunt: crearea de activităţi şi programe de caritate; 

organizarea de campanii de colectarea a donaţiilor; organizarea de ateliere de instruire şi seminare de 

informare cu privire la stilul sănătos de viață; realizarea de evenimente de sănătate; crearea şi 

menţinerea de reţele; advocacy pentru promovarea legislaţiei în domeniul sănătăţii; crearea şi 

implicarea în campanii naţionale de sănătate.  

 

SCURT ISTORIC TDV  

În 2006, TDV a creat Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliția Voluntariat) 

din care fac parte 5 ONG-uri active din sectorul voluntariat şi 2 rețele de ONG-uri care a avut ca 

parteneri Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport 

a mun. Chişinău. Coaliţia Voluntariat este o structură non-formală umbrelă a organizațiile active în 

domeniul voluntariat din Moldova care se implică în stimularea politicilor naţionale de voluntariat.  

 

Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 a fost adoptată după 4 ani de acţiuni de advocacy şi 

lobby făcut de TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. 

TDV a elaborat şi negociat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului forma finală a Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 

121 din 18 iunie 2010 adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la 

implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010. TDV reprezintă Coaliţia Voluntariat la 

şedinţele cu autorităţile publice centrale şi organizaţiile societăţii civile şi este responsabil de 

efectuarea negocierilor.  
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TDV, ca Secretariat şi Coordonator al grupului III intersectorial – alcătuit din reprezentanţi ai 

Comisiilor parlamentare, Guvernului, Ministerelor de resort şi ai OSC – a elaborat şi consultat în cadrul 

grupului Obiectivul general 3 din Planul de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 

2012 – 2015 care ulterior a fost inclus în documentul final adoptat de Parlament prin Legea Nr. 205 

din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–

2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei.  

 

În prezent toate documentele de politici publice (studii şi rapoarte) din sectorul voluntariat au fost 

elaborate de TDV, amintim aici: Infrastructura voluntariatului corporativ în Republica Moldova – 

potenţial şi cale de urmat (studiu de politici publice); Conceptul de implementare a acţiunilor de 

voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 

(SDSC) 2012 – 2015 (studiu de politici publice); Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de 

Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015;  Raportul de monitorizare a implementării acţiunilor 

de voluntariat din Obiectivul general 3 al  Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii 

Civile (SDSC) 2012 – 2015; Lista propunerilor Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat privind implementarea Acţiunii 3.1.2.2. din Planul de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a 

Societăţii Civile 2012 – 2015. În primul document TDV a creionat modul cum va arăta infrastructura de 

voluntariat în Moldova şi a elaborat Ghidul Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova 

pentru a asigura buna funcţionare a instituţiei gazdă activităţii de voluntariat din Moldova.  

 

Pentru a ajusta cadrul legislativ şi normativ de bază şi a celui conex sectorului de voluntariat în R. 

Moldova, TDV a elaborat proiecte de acte normative, cum ar fi: Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat; proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

10 din 05 ianuarie 2012. 

 

TDV a organizat workshop-uri, cursuri de instruire și training-uri privind crearea Programelor de 

Voluntariat: Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Moldova în procesul de implementare a 

standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat (curs de instruire, 10-15 decembrie 

2012); Workshop-uri de informare în sectorul voluntariat în regiunea de Centru, Sud şi Nord a Republicii 

Moldova (3 iulie şi 15 – 16 noiembrie 2012); „Aspecte practice și legale privind obţinerea statutului de 

instituţie gazdă a activităţii de voluntariat” (16 training-uri în perioada septembrie – decembrie 2015). 

 

TDV a coordonat organizarea primei ediţii a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului (2011) şi toate 

cele 9 ediţii consecutive ale Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV), evenimentul ajungând anul 

acesta la ediţia a IX-a. 
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Încă de la înfiinţare (anul 1997) TDV s-a implicat în diverse activităţi de caritate, cum ar fi susţinerea 

unor persoane publice în etate, a unor persoane aflate în situaţii de risc şi a unor copii / familii sărace. Din 

2010 a fost creat Programul de caritate al Asociaţiei TDV „Adoptă un sat” care are drept scop 

consolidarea unei relații mai bune în familie şi minimizarea riscului de abandon al copiilor, abilitarea 

familiile cu venituri reduse de a-şi creşte copii acasă. Periodic pe parcursul anului organizăm campanii de 

colectare a donaţiilor (haine, încălţăminte, produse alimentare și igienice, rechizite şcolare, jucării 

etc.) pentru circa 600 de copii şi familiile lor din satele Ruseştii Noi (raionul Ialoveni) şi Mireşti (raionul 

Hânceşti), cum ar fi „Moş Crăciun există” (organizată în decembrie). Din 2012 în lunile aprilie-mai 

pentru Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), precum şi pe parcursul anului sunt colectate 

donaţii de la ambasadele şi diasporele R. Moldovei din Cehia, Ungaria, Estonia etc. şi organizate 

activităţi de voluntariat de caritate.  

 

În cadrul Programului de caritate se organizează ateliere de instruire cu privire la stilul sănătos de 

viață (daunele consumului de alcool și fumatului, igiena personală, miturile cu privire la HIV/SIDA și 

tuberculoza, valoarea vieţii, alimentare echilibrată), precum şi ateliere practice (confecționarea 

brățărilor, agrafelor și felicitărilor etc.), continuându-se în acest mod tradiţia TDV de a organiza 

activităţi de instruire în domeniul sănătăţii, cum ar fi: ciclu de seminare de informare despre un mod 

sănătos de viaţă organizate în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport din mun. 

Chişinău în instituţiile preuniversitare de învăţământ (2002-2014); ateliere de informare a 

adolescenţilor şi tinerilor asupra protejării sănătăţii reproductive şi modului sănătos de viaţă ca sprijin 

pentru Programul Naţional de Planificare a Familiei şi Sănătatea Reproducerii (2003-2004); formarea 

formatorilor în promovarea unui mod sănătos de viaţă în cadrul proiectului „Moldova Y-Peer” (2004-

2005); instruirea ONG-urile din domeniu HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei din diferite regiuni ale republicii 

cu accent pe organizaţii din regiunile Transnistreană şi Găgăuză (2005-2006); seminare de informare 

organizate în domeniul profilaxiei infecţiei HIV/SIDA în instituţii preuniversitare şi universitare, cât şi 

ONG-uri membre ale Reţelei Social (2005-2007), informarea adolescenţilor şi tinerilor din 

penitenciarul din Lipcani despre dreptul la protecţie socială a tinerilor, modul de viaţă sănătos şi 

reintegrare în societate (2007). Aceste activități de instruire au fost continuate până în prezent de 

filiala TDV din Bălţi nefiind menționate în acest raport 

 

TDV organizează Săptămâna Naţională a Sănătăţii, ajunsă anul acesta la ediţia a V-a, eveniment centrat 

în special pe instruirea copiilor şi adolescenţilor în taberele şcolare de vară şi care promovează valorile 

participării civice şi ale voluntariatului, precum şi al modului sănătos de viaţă.  

 

Din septembrie 2002 până în 2012, TDV s-a implicat în crearea şi menţinerea Reţelei Organizaţiilor din 

Moldova ce activează în domeniul HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei (Reţea SIDA), precum şi în activităţile 

acesteia. TDV s-a implicat activ prin activităţi de advocacy în promovarea legislaţiei în domeniul 

sănătăţii, fiind adoptată în 2007 Legea cu privire la profilaxia infecţiei cu HIV/SIDA, ratificată 

file:///F:/cd_tdv/TDVWEB/ROMAN/balti.htm
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Convenţia cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul Tutunului şi adoptată Legea cu 

privire la tutun şi la produsele din tutun, precum și actuala lege antitutun.  

 

TDV s-a implicat activ în campanii naţionale de sănătate, cum ar fi Campania Informaţională şi 

Educaţională „PRO Sănătate” desfăşurată de UNFPA (2003-2004), Campania de profilaxie a infecţiei 

HIV/SIDA susţinută de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (2005-2007), Expoziţia de lucrări 

fotografice „Drogul - ucide” (2005-2008) şi Campania antitutun „Respiră aer mai curat!” (2013-2014). 

În cadrul ultimei campanii, de Ziua Mondială fără Tutun, au fost distribuite materiale informaţionale 

pentru părinţii şi poliţişti care fumează în locuri publice, a fost lansată pe Facebook o campanie cu 

fotografii însoţite de mesajul „Eu aleg viaţa fără tutun pentru că…”, iar voluntarii TDV au fost implicaţi în 

filmări cu camera ascunsă care probează că alcoolul și țigările sunt procurate de către minori cu uşurinţă. 

TDV s-a implicat în toate protestele organizate pe acest subiect de Consiliul Național al ONG din Moldova.  

 

Pentru mai multe informaţii vedeţi în CV-ul TDV toate proiectele desfăşurate de la înfiinţare. 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/cv_tdv-2014.pdf
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I. Conducerea şi echipa TDV 

ORGANIGRAMA TDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDV are următoarea structură organizatorică: Adunarea Generală (organul suprem de conducere); 

Consiliul de Administrare (Conducere), condus de Preşedinte (organul de conducere permanent, 

subordonat Adunării Generale, care realizează leadership-ul şi buna guvernare în perioada dintre 

şedinţele Adunările Generale); Comisia de Cenzori (organul de control şi revizie financiară subordonat 

Adunării Generale); Consiliul de Supraveghere (organul de control subordonat Adunării Generale care 

supraveghează întreaga activitate a structurilor organizatorice); Biroul Executiv, condus de Directorul 

Executiv (gestionează activităţile de zi cu zi ale asociaţiei şi implementează în practică misiunea, 

strategiile, şi politicile asociaţiei); membru (orice persoana fizică sau juridică implicată în una sau mai 

multe din structurile organizatorice TDV).  

 

Consiliul de Administrare (Conducere) conform Statutului TDV este constituit din minim 3 persoane care 

adoptă decizii cu o majoritate simplă de voturi. Componenţa, funcţionarea şi recrutarea noilor membri 

ai Consiliului de Administrare, relaţia dintre Consiliu şi Executiv, conflictele de interese şi 

confidenţialitatea sunt reglementate în Regulamentul de ordine interioară a Consiliului de 

Coordonator Logistică,  

și Monitorizare 

Financiară 

 

Adunarea Generală 

Consiliul de Conducere Comisia de Cenzori Consiliul de supraveghere 

Preşedinte 

Biroul Executiv 

Director Executiv 

 

Voluntari 

Coordonator de Voluntari 

 

Contabil 

 

Coordonator Politici 

Publice 
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Administrare al TDV elaborat în 2013 cu suport FHI360 prin USAID şi implicarea experţilor de la 

Centrul de Instruire si Consultanta Organizaţională (CICO).  

 

Componenţa Consiliului de Administrare este următoarea: 

1. Antoniţa Fonari – Președinta TDV; 

2. Oxana Ţurcanu; 

3. Ecaterina Iovu. 

 

În anul 2015 echipa TDV a avut următoarea componenţă: 

1. Director Executiv interimar: Nicolae Procopie (inclusiv Coordonator Politici Publice); 

2. Coordonator Logistică și Monitorizare Financiară: Tatiana Krali (din 29 mai 2015) și Irina Florea-

Ivăncescu (din 28 august 2015); 

3. Contabil: Valentina Ianoglo; 

4. Coordonator Program Voluntariat: Olga Bernaz; 

5. 25 de voluntari. 

 

Resursele umane au fost gestionate conform Politicii de resurse umane TDV, document elaborat în 

2013 cu suport FHI360 prin USAID pe baza modelului Centrului de instruire şi Consultanţă 

Organizaţională (CICO) în cadrul Programului USAID „Dezvoltarea Societăţii Civile în Moldova”. 

Documentul conţine politica cu privire la angajarea personalului, supervizarea activității și evaluarea 

performanțelor profesionale, dezvoltarea profesională a personalului, organizarea și remunerarea 

muncii, precum şi evidența și administrarea personalului. Tot în 2013 cu suport FHI360 prin USAID s-a 

elaborat Manualul de proceduri financiare interne TDV care include responsabilităţile financiare, 

procedura de bugetare, de raportare financiară, de gestionare a mijloacelor băneşti, de achitare a 

salariilor / onorariilor, de delegare în scopuri de serviciu, de achiziţionare, punerea / scoaterea în / din 

funcţiune a mijloacelor fixe, de utilizare şi menţinere a echipamentului şi mobilierului, precum şi de 

inventariere a patrimoniului. 
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II. Coaliţii şi reţele 

Asociaţia Obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este o organizaţie membră a Consiliului 

Naţional al Tinerilor din Moldova (CNTM) şi menţine din 2006 Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii și activităţii de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). Anul acesta a devenit organizație 

membră a Platformei Egalității de Gen. 

 

CNTM este o reţea formată din 43 de organizaţii nonguvernamentale de tineret care promovează 

participarea activă a tinerilor în dezvoltarea societăţii prin consolidarea structurilor asociative de 

tineret, implementarea de programe şi activităţi de instruire, informare, lobby şi de consultare 

precum şi reprezintă structurile asociative de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile 

guvernamentale, a forurilor sau instituţiilor naţionale şi internaţionale de tineret. 

 

Coaliţia Voluntariat este o formaţiune neinstituţionalizată care funcţionează în baza principiului 

benevol. Obiectivele acesteia sunt: facilitarea cunoaşterii, comunicării şi colaborării între organizaţiile 

membre; promovarea imaginii ONG din domeniu şi a voluntariatului la nivel comunitar şi 

guvernamental; promovarea modelelor reuşite, naţionale şi internaţionale, de promovare a 

voluntariatului; dezvoltarea voluntariatului ca o resursă viabilă şi de neînlocuit pentru soluţionarea 

multor probleme cu care se confruntă societatea; informarea publicului, cu accent pe tineri, privind 

ideea şi valorile voluntariatului; promovarea funcţionării legii cu privire la voluntariat.  

 

Organizaţiile membre şi partenere ale Coaliţiei Voluntariat sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDV, în cadrul Coaliţiei Voluntariat, este responsabil de: asigurarea activităţii de Secretariat a Coaliţiei; 

coordonarea activităţilor din cadrul coaliţiei; organizarea procesului de comunicare între membrii; 

accesarea şi administrarea de resurse financiare care să asigure buna funcţionare a coaliţiei. 
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Cele mai mari evenimente organizate de Coaliţia Voluntariat sunt: 

 Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) “Hai în gașca voluntarilor !” în cadrul căreia sunt 

desfășurate activităţi de voluntariat care implică persoane de pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. În 2015 a avut loc ediţia a IX-a. 

 Festivalul Voluntarilor “Jos pălăria în faţa voluntarilor!”, eveniment în cadrul sunt premiaţi cei mai 

activi voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2015 s-a desfășurat ediţia a XIII-a.  

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop  consolidarea sectorului neguvernamental şi 

promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

 

TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii și activităţii de voluntariat (Coaliţia 

Voluntariat) este responsabil de implementarea a 24 de acţiuni de voluntariat asumate în parteneriat 

a autorităţilor publice responsabile în implementarea Obiectivului general 3 al Planului de acţiuni a 

Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015: 

 

2012 2013 2014 2015 

Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat* Ministerul 

Tineretului şi Sportului   

Acţiunea 3.2.4.1. Organizarea Săptămânii naţionale a voluntariatului, a Festivalului voluntarilor şi a Conferinţei naţionale 

a voluntariatului * Ministerul Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.4.6. Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul 

voluntariatului (pentru fiecare tip de voluntariat): voluntariatul tinerilor; voluntariatul 

internaţional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul 

vârstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip 

„Hai, Moldova!”), voluntariat online. * Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Acţiunea 3.2.3.1. Adaptarea paginii web www.cnv.md astfel 

încât ea să devină o bază naţională de date cu privire la 

voluntariat şi conectarea la aceasta a paginilor instituţiilor/ 

organizaţiilor cu statut de instituţie gazdă pentru activităţi de 

voluntariat* Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

 Acţiunea 3.2.4.2. Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în 

diverse domenii* Ministerul Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea şi promovarea Codului etic al 

voluntarului care să includă standarde etice şi principiile 

implicării* Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Acţiunea 3.1.2.7. Elaborarea mecanismelor legale şi 

ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de 

muncă în vederea folosirii forţei de muncă angajate şi a celei 

voluntare, precum şi a implicării şomerilor, în activităţi de 

voluntariat * Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
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Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM) 

Acţiunea 3.2.4.4. Elaborarea şi promovarea Codului de bune 

practici în domeniul voluntariatului* Ministerul Tineretului 

şi Sportului 

Acţiunea 3.2.3.2. Crearea unui modul de interconectare a 

bazei de date de pe pagina www.cnv.md la baza de date 

națională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) * 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea înfiinţării unui Centru naţional 

de voluntariat independent şi a Şcolii naţionale a 

coordonatorilor de voluntari * Autorităţile Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.2.2. Stabilirea modalităţii de  certificare a 

instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii 

naţionale a coordonatorilor de voluntari* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.1.1. Crearea 

grupului de lucru consultativ la 

nivel naţional şi a reţelei de 

grupuri de lucru consultative 

locale în domeniul 

voluntariatului * Autorităţile 

Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.1.3. Dezvoltarea a 3 centre regionale de 

voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora * 

Autorităţile Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.2.1. 

Elaborarea unei curricule 

de bază pentru instruirea 

coordonatorilor de 

voluntari şi a studenţilor 

instituţiilor de învățământ 

superior  * Ministerul 

Educaţiei 

Acţiunea 3.1.2.4. Ajustarea 

cadrului normativ conex privind 

participarea studenţilor la 

activităţi de voluntariat la nivel 

european şi internaţional şi 

privind măsurile de promovare a 

voluntariatului în rândul 

studenţilor  * Ministerul 

Educaţiei 

Acţiunea 3.2.4.5. 

Realizarea studiului 

privind contribuţia 

voluntariatului în 

combaterea şi reducerea 

sărăciei* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.1.1. 

Ajustarea Legii 

voluntariatului şi a 

Regulamentului de 

aplicare a Legii 

voluntariatului (inclusiv din 

perspectiva voluntariatului 

internaţional şi păstrării 

datelor cu privire la 

voluntariat) * Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.2.2. 

Elaborarea listei complete a 

domeniilor de utilitate 

publică  şi a activităţilor de 

utilitate publică aferente * 

Ministerul Justiţiei, 

Acţiunea 3.1.1.3. Elaborarea 

nomenclatorului care stabileşte 

domeniile de formare 

profesională corespunzătoare 

domeniilor de utilitate publică, în 

vederea acordării creditelor 

Acţiunea 3.1.2.6. 

Elaborarea 

mecanismelor şi a 

formularelor statistice de 

raportare a activităţii de 

voluntariat pentru 

 



 

13 

 

Comisia de Certificare educaţionale şi a vechimii în 

muncă * Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

instituţiile gazdă * BNS 

Acţiunea 3.1.1.2.  

Elaborarea regulamentului 

de funcţionare a Comisiei 

de certificare şi control 

privind îndeplinirea 

standardelor minime de 

calitate de către instituţiile 

gazdă* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.2.1. Modificarea 

cadrului normativ conex pentru 

a institui mecanismul de 

recunoaştere a perioadei de 

prestare a activităţii de 

voluntariat ca experienţă şi 

vechime în muncă * Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

 

Acţiunea 3.1.2.5. 

Elaborarea mecanismelor 

legale şi ajustarea cadrului 

normativ conex privind 

scutirea voluntarilor de la 

plata impozitului pe venit şi 

rambursarea cheltuielilor 

aferente activităţilor de 

voluntariat * Ministerul 

Finanţelor, Inspectoratul 

Fiscal de Stat 

Acţiunea 3.1.2.3. Ajustarea 

cadrului normativ conex pentru 

a institui mecanisme de abilitare 

a cetăţenilor străini pentru 

prestarea activităţii de 

voluntariat (inclusiv facilitarea 

obţinerii vizei de intrare şi a vizei 

de reşedinţă în Republica Moldova 

pe durata desfăşurării activităţii 

de voluntariat) * Ministerul 

Afacerilor Externe, Biroul 

Migraţie şi Azil din cadrul MAI 

 

Platforma pentru Egalitate de Gen este o uniune benevolă de persoane fizice și juridice care au 

scopul de a contribui la promovarea egalității de gen în RM. Misiunea Platformei este de a consolida 

eforturile tuturor actorilor din societatea civilă care militează pentru promovarea egalității de gen. 

Obiectivele Platformei se regăsesc în propunerile pentru programul de guvernare în domeniul 

promovării egalității de gen 2014 – 2018 prezentate în Agenda Egalității de Gen și anume: 

promovarea participării şi reprezentării echilibrate a femeilor; prevenirea şi combaterea violenţei faţă 

de femei şi violenţei în familie; promovarea unui mediu propice pentru asigurarea egalităţii de gen pe 

piaţa muncii; promovarea antreprenorialului feminin; promovarea unui cadru instituţional adecvat 

pentru asigurarea egalităţii de gen.  

 

Reieșind din angajamentele țării, prioritatea Platformei pentru anul 2015 este adoptarea și 

implementarea proiectului de legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.180 din 

2014, privind cota de gen, prin acțiuni de lobby și advocacy, activități de sensibilizare a opiniei publice, 

întâlniri cu comisiile parlamentare și ministerele de resort. 
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III. Finanțatori şi parteneri 

Pe parcursul anului 2015, TDV a beneficiat de finanţare în cadrul următoarelor proiecte : 

Denumire proiect Finanţator  Perioada Anul 
Buget 

MDL USD* 

Consolidarea resurselor 
umane şi financiare 
necesare pentru buna 
dezvoltare a sectorului 
societăţii civile din R. 
Moldova implicat în 
activităţi de voluntariat 

USAID prin FHI 
360  

01/08/2014-
30/04/2017 

2017   

2016   

2015 451 960 24 069,40 

2014 84 156 6 024,05 

Total 780 941  

Voluntariatul pentru 
dezvoltarea societății civile 
în Moldova 

Ministry of Foreign 
Affairs of Poland și 
”Support for 
Democracy 2015” 
al Solidarity Fund 
PL  

01/04/2015-
30/11/2015 

2015 67922 3385,62 

Motivarea și implicarea 

organizațiilor de tineret ca 

instituții gazdă a activității 

de voluntariat 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului al RM  

22/06/2015-

31/05/2016 
2016 102 097,79  

2015 54 328 2842,91 

Total 156 425,79 8237,61 

* conform cursului valutar VictoriaBank din ziua intrării  

   sumelor în contabilitatea TDV 

TOTAL 
2015 

574 210 30 297,93 

 

Proiectul finanţat de USAID prin FHI 360 a asigurat toate cheltuielile logistice și pentru materiale 

promoționale necesare desfășurării în bune condiții a Caravanei Naționale a Voluntariatului și Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2015.  

 

Proiectul finanţat de Ministry of Foreign Affairs of Poland și „Support for Democracy 2015” al Solidarity 

Fund PL a avut ca scop recrutarea a 25 de coordonatori care sa fie instruiți la Chișinău de 2 experți din 

Polonia pentru a se implica în voluntariat internațional (îndeosebi în cadrul SEV – Serviciului European 

de Voluntariat), în Caravana Națională a Voluntariatului și Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 

2015. La sfârșitul proiectului a fost organizată o vizită de studiu în Polonia. De asemenea s-a elaborat 

un Ghid SEV în română și rusă, precum si  instrumentul de oferte de voluntariat internațional din 

cadrul Platformei Naționale de Voluntariat a Republicii Moldova. 
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Proiectul finanţat de MTS a avut ca scop organizarea Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2015 şi 

desfășurarea a 14 cursuri de instruire ce viza pregătirea de către instituții publice și private 

necomerciale a dosarului pentru obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat.  

 

În afară de resursele financiare menţionate anterior, am reușit să acumulăm donaţii în produse pentru 

Programul de caritate TDV „Adoptă un sat” datorită mai multor persoane cu suflet mare.
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IV. Activităţi de promovare a voluntariatului şi a unui mod 

sănătos de viaţă 

Pregătirea principalelor activităţi naţionale de promovare a voluntariatului, Caravana Națională a 

Voluntariatului, Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2015 şi Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului (SNV) 2015, a debutat prin selectarea a 25 de coordonatori și organizarea a 9 ședințe 

raionale în perioada 15-17 aprilie 2015.  

 

În perioada 21 – 25 aprilie 2015 au fost instruite la Centrul Național de Excelență 

Profesională pentru Bibliotecari cele 25 de organizaţii, ONG-uri şi autorităţi 

publice centrale din Republica Moldova de către 2 experți FERSO prin intermediul 

proiectului „Voluntariatul pentru dezvoltarea societății civile în Moldova” 

implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea 

Societăţii Civile (FERSO) din Polonia și susținut financiar de Ministerul Afacerilor 

Externe al Poloniei și programului „Support for Democracy 2015” al Solidarity Fund 

PL. Fotografiile de la instruire pot fi văzute aici.  

 

CARAVANA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 

 

Evenimentul a avut loc între 27 aprilie – 7 mai 2015 în următoarele locuri: Cimișlia (27 aprilie), Ștefan 

Vodă (28 aprilie), Anenii Noi (29 aprilie), Coșnița (30 aprilie), Sîngerei (1 mai), Bălți (3 mai), Edineț (4 

mai), Ungheni (5 mai), Leova (6 mai) și Cahul (7 mai). Pentru eveniment a fost elaborat un banner și 

distribuite tricouri, genți și pliante cu privire la voluntariat și integrarea europeană. În fiecare dintre 

cele 10 locații a avut loc un târg de voluntariat și un program cultural-artistic, care a avut drept scop 

promovarea voluntariatului și a integrării europene. Au fost implicați în calitate de parteneri 25 de 

autorități publice locale, 70 de organizații ale societății civile, 30 de firme și 6 organizații media locale. 

La activități au fost prezentați aproximativ 8 000 de persoane. Vedeți următoarele albume și articole: 

or. 

Cimișlia 

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153189880257521.1073741937.263119737520&type=3  

https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/832604180109108  

or. Stefan 

Voda 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172611567521.1073741931.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153191129352521.1073741938.263119737520&type=3  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153179527407521
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153189880257521.1073741937.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/832604180109108
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172611567521.1073741931.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153191129352521.1073741938.263119737520&type=3
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or. Anenii 

Noi 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172649447521.1073741935.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153193642352521.1073741939.263119737520&type=3  

s. Coșnița 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172634142521.1073741934.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153196305757521.1073741940.263119737520&type=3  

http://www.dubasari.md/news/hai_in_gasca_voluntarilor/2015-05-05-4115  

or. 

Sîngerei 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172619477521.1073741932.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153198826962521.1073741941.263119737520&type=3  

https://www.facebook.com/singerei.info/posts/639801049454172  

https://www.facebook.com/singerei.info/posts/639798286121115  

mun. 

Bălți 

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153202443407521.1073741942.263119737520&type=3  

or. Edineț 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172627937521.1073741933.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153204651817521.1073741943.263119737520&type=3  

or. 

Ungheni 

Ședință de pregătire: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172596972521.1073741930.263119737520&type=3  

Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153207157287521.1073741944.263119737520&type=3; 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153217229852521.1073741947.263119737520&type=3  

or. Leova 
Eveniment: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153209332917521.1073741945.263119737520&type=3  

http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=769&rid=608&l=ro  

or. Cahul 

Event: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153209381862521.1073741946.263119737520&type=3  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10153209881772521  

 

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI (SNV) 2015 “Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediţia a IX-a 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a IX-a, s-a 

desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2015 sub sloganul ”Europa pentru tine”. Pentru a informa şi 

mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 25 de Coordonatori Raionali / Municipali (vedeți lista 

coordonatorilor aici).  

 

Coordonatorii Municipali şi Raionali SNV au fost selectaţi atât din rândul autorităţilor publice raionale 

cât şi al ONG-urilor implicate activ în activităţi de voluntariat, care deţineau experienţă în lucrul cu 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172649447521.1073741935.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153193642352521.1073741939.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172634142521.1073741934.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153196305757521.1073741940.263119737520&type=3
http://www.dubasari.md/news/hai_in_gasca_voluntarilor/2015-05-05-4115
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172619477521.1073741932.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153198826962521.1073741941.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/singerei.info/posts/639801049454172
https://www.facebook.com/singerei.info/posts/639798286121115
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153202443407521.1073741942.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172627937521.1073741933.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153204651817521.1073741943.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172596972521.1073741930.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153207157287521.1073741944.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153217229852521.1073741947.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153209332917521.1073741945.263119737520&type=3
http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=769&rid=608&l=ro
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153209381862521.1073741946.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10153209881772521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/04/12/invitatie-de-implicare-in-caravana-nationala-de-voluntariat-si-sau-snv-2015/
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voluntarii, cu autorităţi publice raionale şi locale, cu ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile 

(asociaţii religioase, biserici etc.), cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), cu 

firmele de business locale şi cu instituțiile de învățământ. Ei au avut ca responsabilităţi: să identifice, 

invite şi să mobilizeze partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea SNV, cum ar fi 

autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile 

(asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de 

business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz; să posteze 

pe site-ul organizației informații generale despre SNV; să participe la şedinţele organizate de Coaliția 

Voluntariat; să organizeze 1 şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate şi 2 

reprezentanţi ai Coaliţiei Voluntariat; să asigure organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de 

voluntariat; să colecteze activitățile SNV din raion cu formularul de raportare SNV şi să le includă în 

modelul de calendar de activităţi; să trimită înainte de lansarea oficială a SNV calendarul de activităţi 

raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV; să posteze pe site-ul organizaţiei calendarul de 

activităţi raionale SNV pentru ca mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de 

presă organizate în fiecare zi; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass 

media raională şi locală a SNV 2015 şi să o trimită Coordonatorului Comunicare SNV. 

 

Evenimentul s-a desfășurat în 20 raioane (Anenii Noi, Cahul, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Drochia, 

Dubăsari, Edineț, Fălești, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Sîngerei, Străşeni, 

Şoldăneşti, Ştefan Vodă, și Ungheni) şi 57 de localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 21 oraşe (or. 

Anenii Noi; or. Cahul ; or. Căuşeni; or. Cimişlia; or. Criuleni; or. Drochia, or. Dubăsari; or. Edineţ; or. 

Făleşti; or. Hînceşti; or. Ialoveni; or. Leova; or. Nisporeni; or. Orhei; or. Rezina; or. Sîngerei; or. 

Străşeni; or. Străşeni; or. Şoldăneşti; or. Ştefan Vodă; or. Ungheni), 34 comune și sate (s. Baccelaia (r-

ul Căuşeni); s. Baimaclia(r-ul Căuseni); Bălășești (r-ul Criuleni); s. Beştemac (r-ul Leova); com. Bobeica 

(r-ul Hînceşti); Boșcana (r-ul Criuleni); Calimanesti (r-ul Nisporeni); s. Cinișeuți (r-ul Rezina); s. 

Cîrnăţenii Noi (r-ul Căuşeni); Cimișeni (r-ul Criuleni); s. Cazangic (r-ul Leova);  s. Ciuciuleni (r-ul 

Hînceşti); s. Cîrnăţeni (r-ul Căuşeni); s. Costeşti (r-ul Ialoveni); Coșerniţa (r-ul Criuleni); s. Filipeni (r-ul 

Leova); s. Fîrlădeni (r-ul Căuşeni); s. Isacova (r-ul Orhei); s. Jevreni (r-ul Criuleni); com. Măcăreşti (r-ul 

Ungheni); com. Milesti  (r-ul Nisporeni); s. Nimoreni (r-ul Ialoveni); Opci (r-ul Căuşeni); s. Piatra (r-ul 

Orhei); s. Pîrliţa (r-ul Ungheni); s. Răzeni (r-ul Ialoveni); com. Ruseştii Noi (r-ul Ialoveni); Saharna Noua 

(r-ul Rezina); Sălcuţa (r-ul Căuşeni); s. Selemet (r-ul Cimişlia); s. Susleni (r-ul Orhei); Ursoaia (r-ul 

Căuşeni); s. Vinatori (r-ul Nisporeni); Zaim (r-ul Căuşeni). 

 

Lansarea oficială a evenimentului a avut loc pe 11 mai 2015, în Parcul 

Trandafirilor, mun. Chişinău, precum şi în alte raioane din Republica 

Moldova.  La Conferinţa de Presă au fost prezentate activităţile care 

urmează în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015. 

Deţinuţii voluntari de la Penitenciarul nr.15 Cricova au pictat un mesaj 

uriaș pe asfalt: “Schimbarea în bine începe de la tine” care va putea fi 
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văzut și de pe viaduct. De asemenea a avut loc o licitaţie a tablourilor pictate de deţinuţi la care au 

participat și persoane publice, iar banii colectaţi au fost redirecţionaţi pentru operaţia unui copil dintr-

o familie aflată în dificultate. 

Materialele promoționale realizate de TDV cu suport USAID prin FHI360 (tricouri, genți, postere, flyere 

și stickere) au fost distribuite în teritoriu prin intermediul Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV. 

Activitățile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNV 

2015. În 2 din cele 20 de raioane, și anume în r-ul Dubăsari și r-ul Sîngerei, Coordonatorii Raionali 

selectați din cadrul autorităților locale nu au reușit să organizeze nici un eveniment. În schimb în r-ul 

Drochia s-a desfășurat un eveniment fără a exista un Coordonator Raional responsabil de informarea 

și mobilizarea actorilor interesați. 

În total în SNV 2015 au fost organizate 120 evenimente cu 138 de activităţi. Au fost implicați ca 

parteneri 106 autorități și instituții publice, 184 de organizații ale societăţii civile, 49 de organizaţii 

comerciale şi 59 de parteneri media. La evenimente au participat ca beneficiari direcți  11 397 persoane 

şi 1 921 vizitatori, în total 13 318 persoane. Vedeți anexat Tabelul de colectare al datelor statistice. 

 

In SNV 2015 au fost implicați 1 602 voluntari care au efectuat 7 934,5 ore de voluntariat, costul 

muncii voluntare fiind de 89 263,13 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul 

minim garantat pe economie de 1 900 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de 

ore în medie pe lună, deci 1 900: 169 = 11,25 MDL / ora. Pentru 7 934,5 ore, valoarea muncii prestate 

de voluntari fiind de 89 263,13 MDL = 7 934,5 ore x 11,25 MDL / ora. 

 

La organizarea evenimentelor au contribuit circa 175 de sponsori şi finanţatori, dintre care 

majoritatea sunt persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât FHI 360 a fost 

de 66 640 MDL din care 27 810 MDL contribuţii în bani şi 38 830 MDL contribuţii în natura (diverse 

produse). Au fost utilizate 4 074 materiale promoţionale care au costat 12 974 MDL. Aici nu sunt 

incluse materialele promoționale plătite de FHI360 (800 tricouri, 500 genți, 200 postere, 2000 flyere și 

500 stickere) în valoare de 143 000.  

 

Costul general SNV 2015 a fost de 314 877,13 MDL = 89 263,13 MDL (valoarea muncii voluntarilor) + 

66 640 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât FHI 360) + 146 000 MDL (contribuţie 

asigurată prin bugetul proiectului finanţat de USAID prin FHI 360, cea mai mare parte din sumă fiind 

pentru materiale promoționale) + 12 974 MDL (cost materiale promoționale utilizate de parteneri). 

Daca excludem din costul general SNV 2015 valoarea muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare 

din cele 17 551 persoane participante s-au cheltuit 16,94 MDL / persoană = (314 877,13 MDL – 89 

263,13 MDL) : 13 318 persoane, din banii FHI 360 fiind cheltuiţi circa 10,96 MDL / persoană = 146 

000 MDL : 13 318 persoane. 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendarul-de-activitati-snv-2015/
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendarul-de-activitati-snv-2015/
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/tabel-date-snv-2015/


 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În SNV 2015 au fost implicate mult mai multe organizații decât cele care vor fi menționate mai jos. 

Unele nume lipsesc deoarece nu au fost incluse în Formularul de participare sau nu a fost menționat 

de Coordonatorul  Raional / Municipal în calendarul de activități raional sau municipal. 
 

99 Instituţii publice: 

 2 autorităţi publice centrale: Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului 

 19 autorități publice locale: 
Administraţia Publică Locală Răzeni;  

APL Ștefan Vodă, Consiliului local Costești;  

Consiliul Raional Ialoveni;  

Consiliul Raional Ştefan – Vodă;  

Direcţia cultură, tineret, sport și turism Ștefan – Vodă;  

Direcţia de Asistenţă Socială  şi protecţie a familiei 

Leova;  

Direcţia de învățământ Ștefan – vodă;  

Direcția Educație Criuleni;  

Direcţia de învăţământ Căuşeni;  

Direcţia de Învățământ Fălești;  

Direcţia de Învățământ Drochia;  

Direcţia de Învățământ Orhei;  

Instituții publice din Căușeni;  

Primăria Municipiului Chișinău, Direcţia Municipală 

Chişinău pentru Protecţia drepturilor Copilului;  

Primăria s. Baimaclia;  

Primăria s. Beştemac; 

Primăria satului Cîrnăţenii Noi; 

Primăria satului Fîrlădeni;   

Primăria satului Nimoreni. 

Valoare muncă voluntari: 28,35 %

Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât FHI 360: 21,16 %

Valoare finanţare FHI 360: 46,37 %

Cost materiale promoţionale: 4,12 %

Procentual, valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 28,35 % din costul general al SNV 2015, 

valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor altele decât FHI 360 a fost de 21,16 %, valoarea finanţării FHI 

360 este de 46,37 %, iar costul materialelor promoționale utilizate de parteneri a fost de 4,12 %.  

 

Valoarea totală a sponsorizărilor şi finanțărilor indiferent de sursă este de 67,53 %, fiind alcătuită din 

finanțare FHI 360 de 46,37 % şi alte finanțări şi sponsorizări în procent de 21,16 %.  

 

Observați că, contribuţia organizaţiilor comerciale şi persoanelor fizice este de 45,64 %, aproape 

jumătate din suma investită de FHI 360. De asemenea valoarea muncii voluntare reprezintă  61,14 % 

din suma investită de FHI 360. 
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 39 instituții de învățământ 

Gimnaziul din Călimănești, s. Costești; 

Gimnaziul din s. Filipeni;  

Gimnaziul din Vînători, s. Costești;  

Gimnaziul – Internat Nr.2;  

Grădinița „Ghiocel”, satul Cinișeuți; 

Grădiniţa „Izvoraş” din com. Măcăreşti; 

Grădiniţa nr. 6, or. Rezina;  

Liceul și gimnaziul din Criuleni;  

Liceul și gimnaziul din Boșcana;  

Liceul și gimnaziul din Jevreni;  

Liceul și gimnaziul din Bălășești;  

Liceul și gimnaziul din Cimișeni;  

Colegiul de Medicină;   

Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Orhei;  

Gimnaziul Marinici, s. Costești;  

Grădinița, comuna Milești;  

LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa;   

Liceul Teoretic Bobeica ;  

LT ”Boris Dînga”;  

LT „Elada” Măcăreşti;  

Liceul Teoretic„Grigoriu”, Cîrnăţeni ;   

LT Hîrtopul Mic;  

Liceul Teoretic „ Ion Pelivan”;   

LT ”Mihai Eminescu” or. Cimișlia;  

Liceul Teoretic „Olimp”, satul Costești;   

LT  “Puşkin”, or. Anenii Noi;   

Liceul Teoretic  Ruseştii Noi;  

Liceul Teoretic Traian, Chișinău;   

Linguata, Orhei;   

SP nr 5; 

Şcoala de arte din Străşeni;  

Școala de arte ,, Maria Bieșu’’;  

Școala Muzicală Criuleni ;  

Școala Primară Criuleni. 

 

 39 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.) 

Biblioteca Publică A. Donici, or. Orhei; 

Biblioteca de cultură și literatură polonă ”A. 

Mickiewicz”; 

Biblioteca publică Anenii Noi; 

Biblioteca Publică Costești;  

Biblioteca publică raională ”M. Sadoveanu ”or. Străşeni; 

Biblioteca ”Traian”;  

Casa de bătrîni din Susleni;  

Casa Internat Orhei;  

Casa  raională de cultură din Străşeni;  

Centrul „Casa pentru toţi”;  

Centru Comunitar ”Arca lui Noe”, din s. Isacova;  

Centrul Curaj, satul Costeşti;  

Centrul de Educație Ecologică "Școala Verde";  

Centrul de meşteşugărit din s. Filipeni;   

Centru de Tineret Orhei;  

Centrul de zi ”Speranța”;  

Centre de zi și de plasament pentru copii și tineri cu dizabilităţi;   

Centrul de plasament pentru copii din familii 

defavorizare de pe lîngă şcoala auxiliară din Străşeni;  

Centrul raional de Creaţie al Copiilor Ungheni;  

Centrul Raional de Tineret Cimișlia;  

Centrul social – „AGAPIS”;  

Centrul social, Milești;  

Colectivul de dans ”Victoria”;   

CS nr.1;   

Clubul familiei din satul Mileşti;  

Clubul de Voluntari din Bobeica;  

Clubul Voluntarilor ”HOPE”;  

Consiliul Local de Tineri Costești;  

Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni;  

Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni;  

Consiliul sectorului Botanica al veteranilor războiului şi 

al muncii;  

Fondul pentru Tineri Ialoveni; 

„Euroclub” Leova;  

Fondul pentru Tineri Orhei;  

Grupul de creaţie „Fantezie”, com. Măcăreşti;  

Penitenciarul nr.15 Cricova;  

Senatul Studențesc;  

SR Orhei;  

Uniunea Muzicienilor din Moldova.
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44 Organizaţii necomerciale: 

 34 organizații neguvernamentale 
Asociația Psihologilor Tighina;  

AO Adolescentul;  

AO Alternativa;  

AO „Avante”;  

AO Caroma Nord;  

AO CASMED;  

AO Centrul International „La Strada”;  

AO,, Codrenii,,; 

Asociaţia Obșteasca Compasiune;  

AO „Creatorii”;  

AO ”FCPS”;  

AO Midava;  

AO „Nufărul”;  

AO ”ProCimișlia”;  

AO ”Prometeu”;  

AO”Solidaritate Europeana pentru 

Apa in Moldova;  

AO „Sprijin şi Speranţă”;  

AO TDV Bălti;  

Asociaţia ”Cultum”;  

Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist;  

Centru Comunitar ”Arca lui Noe”; 

Centrul Comunitar pentru Copii și 

Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT); 

CCSM Orhei;  

Centrul Comunitar Universul, s. 

Piatra;  

CNTM;  

CSPT Atis;  

Centrul Resurse pentru Tineri 

”UNIT” Criuleni;  

CSPT Orhei;  

ONG ,,Aripi Europene’’;  

ONG Cultura Nouă;  

Misiunea Socială “DIACONIA”;  

NGO Always Together; 

Y-PEER Moldova. 
 

 1 biserică: Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”. 

 9 alte forme de organizare (asociații părintești, grupuri de inițiativă etc.):  

Echipa de voluntari din Baccelai;  

Echipa de voluntari din Căuşeni; 

Echipa de voluntari condusă de 

Vlad Buga;  

Echipa de voluntari condusă de 

Ardeleanu Dorina;  

Echipa de voluntari din s. Fîrlădeni; 

Echipa de voluntari din s. Cîrnăţeni; 

Grupul de Inițiativă ,, Înger Invizibil”; 

Grupul de iniţiativă Selemet;  

Organizaţiile-gazdă ale voluntarilor 

din Orhei.

6 organizații comerciale: 

Căpșunel Art Event;  

Combinatul de cusut din or. Ungheni;  

Magazinul materiale de construcţie;  

Restaurantul „Lilia”;  

Sematrus SRL;  

Jacobasan S.R.L. Moldova. 

 

2 organizații media: Redacția ,,Deșteptarea”; Studioul de televiziune „Studio- L”. 

1 Ambasadă: Ambasada Moldovei din Ungaria. 

 

Pentru mai multe detalii vedeţi Raportul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2015 

 

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A SĂNĂTĂŢII (SNS) 2014, ediţia a V-a 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2015, ediţia a V-a, a 

fost organizată în perioada 3 – 9 august 2015 de Asociaţia 

Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care 

activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în cadrul 

proiectului „Motivarea și implicarea organizațiilor de tineret 

ca instituții gazdă a activităţii de voluntariat” finanţat de 

https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/raport-snv-2015/
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Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Implicarea în taberele şcolare de la Vadul 

lui Vodă a fost asigurată prin parteneriatul devenit deja tradiţional cu Direcţia Generală Educaţie, 

Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău.  

 

Pregătirea evenimentului a debutat cu selectarea coordonatorului comunicare și informarea 

publicului privind desfășurarea evenimentului. Pe 31 iulie a avut loc o ședință a organizațiilor membre 

ale Coaliției Voluntariat în care s-a ajustat modelul de formular pentru implicare în SNS, s-a aprobat 

agenda  cursului de instruire a instructorilor voluntari și suportul de curs pe sănătate, precum și 

agenda cu activitățile din taberele școlare și comunicatul de presă privind SNS 2015.  

 

În perioada 31 iulie – 2 august a fost realizat cursul de instruire 

pentru 10 instructori-voluntari la care au fost implicați 3 medici 

din diverse domenii medicale: neonatologie, epidemiologie, 

ginecologie și obstretică și 1 expert în sănătate, precum și 2 

coordonatori SNS (vechiul și noul coordonator). La instruire au 

fost abordate 8 subiecte: igienă personală, alimentația corectă, 

odihna calitativă, prevenire HIV/SIDA și tuberculoză, educația 

sexual-reproductivă, metode de contracepție, precum și 

daunele fumatului și alcoolului. În prima zi Oxana Ţurcanu, medic neonatolog, a oferit multă 

informație interesantă cu privire la igiena personală, alimentația sănătoasă și odihna calitativă. În ziua 

a doua, Ecaterina Rotaru, medic epidemiolog a vorbit despre HIV/SIDA și tuberculoză, iar în ultima zi 

Elena Visterniceanu, medic ginecolog-obstetrician, a vorbit despre educația sexuală reproductivă și 

metodele de contracepție, iar Constantin Cearanovscki, de la "Generația cu Inițiativă", a condus o 

sesiune interactivă în care s-au discutat daunele fumatului, alcoolului și a consumului de droguri. 

Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici, aici și aici. 

 

Pe 3 august 2016 a fost lansat comunicatul de presa care includea calendarul național de activități 

SNS 2015.  

 

Fiecare din cei 10 instructori voluntari au desfășurat în perioada 7 – 

9 august 2015 în taberele şcolare de vară „Perlele Nistrului” şi 

„Dacia Marin” 20 de sesiuni de 

instruire (4 ateliere de sănătate 

cu subiecte diferite x 5 instruiri 

separate organizate de către 2 

instructori voluntari) la care au 

participat 166 de persoane (copii 

şi adolescenţi) de pe întreg teritoriul țării care au fost instruiţi 

privind modul sănătos de viaţă. Pentru a recapitula cunoştinţele 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153440278437521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153444903722521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153447261902521
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendar-sns-2015-2/
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendar-sns-2015-2/
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acumulate în cadrul atelierelor, ei au participat la un joc pe staţii, fiecare staţie având o tematică 

diferită. A fost organizat și un program artistic organizat împreună cu beneficiarii la tema „Modul 

sănătos de viață”. Vedeți foto aici, aici și aici. În tabăra „Perlele Nistrului” a fost desfăşurat concursul 

“Cel mai bun desen de promovare a modului sănătos de viaţă”. Câştigătorii au primit diplome de 

merit şi premii din partea Asociaţiei TDV. Pentru premiul I vedeți foto aici. 

 

În total în SNS 2015 s-au organizat 19 evenimente cu 58 de activităţi desfăşurate în 2 municipii 

(Chişinău şi Bălţi) şi 5 raioane (Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni). Au fost implicați ca 

parteneri 17 autorități publice locale, 28 de organizații ale societăţii civile, 5 organizaţii comerciale şi 2 

parteneri media. La evenimente au participat ca beneficiari direcți 2 689 persoane şi 69 vizitatori, în 

total 2758 persoane. Vedeți anexat Calculul valorii evenimentelor din SNS 2015 

 

În SNS 2015 au fost implicați 177 voluntari care au efectuat 1 352 de ore de voluntariat, costul muncii 

voluntare fiind de 13 195,52 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul minim 

garantat pe economie de 1 650 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de ore în 

medie pe lună, deci 1 650: 169 = 9,76 MDL / ora. Pentru 1 352 ore, valoarea muncii prestate de 

voluntari fiind de 13 195,52 MDL = 1 352 ore x 9,76 MDL / ora. 

 

În organizarea evenimentelor s-au implicat 7 sponsori şi finanţatori. Valoarea sponsorizărilor şi 

finanţărilor a fost de 21 200 MDL din care 20 600 MDL contribuţii în bani şi 600 MDL contribuţii în 

natura (diverse produse). Au fost utilizate 4 478 materiale promoţionale care au costat 7 4160,70 

MDL. Costul total al evenimentelor a fost de 41 556,22 MDL =  13 1954,52 MDL (valoarea muncii 

voluntarilor) + 21 200 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor) + 7 4160,70 MDL (cost materiale 

promoționale). Contribuția cea mai mare, în suma de 20 185,00 MDL, a fost asigurată de Ministerul 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (MTS) care a finanţat proiectul TDV.  

 

Dacă excludem din costul total al evenimentelor costul muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare 

din cele 2 758 persoane participante s-au cheltuit 17,60 MDL / persoană = (61741,22 MDL – 13 195,52 

MDL) : 2 758 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi 7,31 MDL / persoană = 20 185 MDL / 2 758 

persoane. Aceste cheltuieli sunt cost-eficiente, raportate la faptul că pentru o persoana bolnavă se 

cheltuieşte mult mai mult fiind mai cost-eficient să previi îmbolnăvirea decât să o tratezi, plus că 

aceasta pierde mai mulţi ani din viaţă. 

Procentual valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 21,37 % din costul total al SNS 2015, valoarea 

sponsorizărilor şi finanțărilor a fost de 67,03%, iar costul materialelor promoționale a fost de 11,60%. 

Valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor de 67,03% este formată din finanțare MTS 32,70% şi alte 

finanțări şi sponsorizări în procent de 34,33 %. Se poate observa că valoarea muncii voluntare 

reprezintă o contribuție de aproape jumătate din finanţarea MTS. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153491031727521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153490404287521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153490630772521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152748985722521.1073741903.263119737520/10153462210832521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calculul-valorii-sns-2015/
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Pentru mai multe detalii vedeţi Raportul Săptămânii Naționale a Sănătății (SNS) 2015

https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/raport-sns-2015-final/
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V. Programul de caritate TDV 

Pe parcursul celor 18 ani de activitate TDV a desfășurat mai multe programe de caritate, beneficiari ai 

cărora au fost foste persoane publice în etate, persoane cu dizabilități, persoane afectate de HIV/SIDA 

și Narcomanie. Din 2010 TDV a demarat Programul de caritate ”Adoptă un sat”, program care a 

continuat neîntrerupt până în prezent.  

 

TDV a distribuit pe 14 ianuarie 2015 în satul Tănătarii Noi produsele colectate în Campania de caritate 
„Vise de Crăciun”. Vedeți foto  aici. 
 

Ca și în edițiile anterioare ale Săptămânii Naționale ale Voluntariatului, TDV a lansat în SNV 2015 o 

campanie de colectare a ajutoarelor pentru Programul „Adoptă un sat”. Cu această ocazie au fost 

primite de la Ambasada Moldovei din Ungaria, prin intermediul Doamnei Svetlana Codreanu, 8 cutii 

mari cu haine pentru femei, 7 cutii pentru bărbați și 2 cutii cu încălțăminte. Vedeți foto aici. 

 

Anul acesta echipa de voluntari TDV a mers înainte de Crăciun pe 23 

decembrie 2015 în satul Milești din raionul Nisporeni. Aproximativ 30 

de copii au primit caiete, pixuri, creioane colorate, dulciuri, fructe și 

haine. Cu această ocazie au fost distribuite către adulți și ajutoarele 

venite din Ungaria. Vedeți foto aici. 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10152968964802521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153394023687521.1073741958.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/media_set?set=a.1771631089731165.1073741833.100006528727346&type=3
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VI. Politici publice de dezvoltare a sectorului naţional de 

voluntariat 

În 2015 TDV a continuat să promoveze implementarea Legii Voluntariatului Nr. 121 din  18.06.2010.  

 

Pe 17 ianuarie 2015 și-a început activitatea pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului Comisia de 

Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) care este un organ colegial 

instituit pentru atribuirea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat persoanelor juridice 

de drept public sau privat fără scop lucrativ. Pentru obținerea dreptului de emitere a Carnetului de 

Voluntar si altor instrumente de recunoaștere a activității voluntarilor, asociațiile obștești şi instituțiile 

publice vor putea depune dosarul în conformitate cu pct. 6 si 7 al Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat aprobat prin ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 525 din 15.07.2014. 

 

Pe 30 martie 2015 TDV ca Secretariat a Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

a avut o şedinţă cu reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului privind lansarea procesului de 

avizare a proiectului de HG privind  Codul de Etică a Voluntarului și Instituției Gazdă a Activității de 

Voluntariat. Codul de etică va include valori și standarde etice atât pentru voluntari cât și instituțiile 

gazdă ale activității de voluntariat din Moldova. Vedeți foto aici. O altă ședință a avut loc pe 17 decembrie 

2015. Până în prezent nu s-a ajuns la nici un rezultat. MTS evită să lanseze acest proces. MTS susține 

că ”reglementările în domeniul voluntariat devin excesive și birocratice” cu totul că a fost implicat 

direct în elaborarea standardelor minime de calitate și a instrumentarului în lucru cu voluntarii.  

 

TDV a elaborat la sfârșitul lunii martie Raportul de Monitorizare a Implementării Acțiunilor de voluntariat 

conținute în Planul de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 -2015. Textul a fost 

inclus în  Raportul de Monitorizare a Implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 

2012 - 2015. Perioada de raportare: mai 2014 – aprilie 2015 elaborat de Consiliul Național al ONG din 

R. Moldova și prezentat în cadrul Conferinței Anuale „Cooperarea dintre Parlament și Societatea 

Civilă”, ediția a VI-a, 7 aprilie 2015. 
 

Biroul Național de Statistică (BNS) a aplicat în aprilie 2015 în gospodăriile populației chestionarul 

"Activitatea de voluntariat" realizat cu implicarea TDV. Vedeți aici principalele rezultate ale Cercetării 

statistice asupra gospodăriilor populației „Activitatea de voluntariat”. 

 

În lunile mai-iunie 2015, TDV a elaborate o curriculă de bază – Plan de învățământ pentru Cursul de 

perfecționare / specializare Formarea Coordonatorilor de Voluntari pentru a se obține un Certificat de 

https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/822113994491460
http://www.infoeuropa.md/files/raportul-de-monitorizare-a-implementarii-strategiei-de-dezvoltare-a-societatii-civile-sdsc-2012-2015.pdf
http://www.infoeuropa.md/files/raportul-de-monitorizare-a-implementarii-strategiei-de-dezvoltare-a-societatii-civile-sdsc-2012-2015.pdf
http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Piatza_Fortz_Munca/Voluntariat.pdf
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absolvire a cursurilor (seria CRP) recunoscut de Ministerul Educației. S-a elaborat de asemenea un 

studiu intitulat Volunteering training inside and outside of a Masters Degree Program in the US. 

Pentru a ajusta Planul de învățământ respectiv au fost organizate 2 ședințe de lucru cu Institutul de 

Formare Continuă pe 25 și 30 iunie 2015, iar documentul final a fost prezentat Ministerului 

Tineretului și Sportului în ședința din 8 iulie 2015. S-a decis să se solicite avize de la MMPSF și MTS 

pentru a începe voluntar (neremunerați) instruirea Coordonatorilor de Voluntari în a doua jumătate a 

lunii septembrie, dar acest fapt nu a fost posibil deoarece s-a primit doar avizul nr. 01-2775 din 16 

iulie 2015 de la MMPSF.   

 

Procesul a fost amânat deoarece MTS nu a trimis avizul și fără acesta nu s-a putut obține aprobarea 

de la Consiliul Național pentru Curriculum și Evaluare al Ministerului Educației. În plus, un nou proiect 

al Regulamentului privind educația continuă pentru adulți este în proces de avizare și adoptare de 

către Guvern, iar după adoptare trebuie să se elaboreze un nou curriculum în conformitate cu noile 

cerințe. 
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VII. Instruiri și consultanță  

Pentru a sprijini organizațiile să elaboreze documentaţia necesară pentru obţinerea statutului de 

instituţie gazdă activităţii de voluntariat, TDV a dezvoltat PROGRAMUL DE INSTRUIRI PENTRU A 

DEVENI INSTITUȚIE GAZDĂ A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT. Astfel în perioada septembrie-decembrie 

2015 (10, 11 și 28 septembrie; 6, 12 și 13 octombrie; 2, 3, 4, 5, 16, 17 și 18 noiembrie; 2, 9 și 16 

decembrie) au fost organizate la Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari cu implicarea a 3 

traineri de la Academia Nicolae Dumitrescu 16 instruiri intitulate „Aspecte practice și legale privind 

obţinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat”. Vedeți foto training 1, foto 

training 2, foto training 3, foto training 4, foto training 5, foto training 6, foto training 7, foto training 

8, foto training 9, foto training 10, foto training 11, foto training 12, foto training 13, foto training 14, 

foto training 15 și foto training 16.  

 

La instruiri au participat 233 organizații / instituții care și-au asumat printr-un document semnat și 

ștampilat să pregătească și să depună dosarul pentru obținerea statutului de instituție gazdă a 

activității de voluntariat de la Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat 

(CCIGAV) în termen de 1 lună după finalizarea instruirii. Acestea sunt: 

a) 191 OSC-uri: Asociația de Dezvoltare Durabila ,,Generația Pro"; AEGEE; AO ”Paradis”; AO 

Asociația Muzical-Corală din Moldova; AO ”Always Together”; FB "Caritas Moldova"; AO "Cuget"; 

Asociaţia regională a mamelor cu mulţi copii şi a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia "Vesta"; 

AO "Caritate-Echimăuţi"; Centrul Pro-European de servicii si Comunicare BNRM / Centrul de 

Resurse “Dialog-Pro”; Centrul pentru educație antreprenoriala ți asistență în afacere (CEDA); AO 

”Începutul vieţii”; Centrul de Business Bulgar  in R. Moldova; Fundaţia de Binefacere Casa 

Providenţei; Misiunea Sociala Diaconia a Mitropoliei Basarabia a RM; Asociația de Educație Civică 

"Viitorul Începe Azi"; AO Părinţi şi Pedagogi Sîrcoveanu; APP Tahnăuţi; Junior Achievements 

Moldova; AO Principii Sănătoase; Centrul de Plasament al Copilului ,,Regina Pacis"; AO Mişcarea 

Creştinilor Muncitori al Serviciului International de Asistenţă Socială (A.O. MCL-SIAS Moldova); 

Fundaţia Regina Pacis; Alianţa Studenţilor din Moldova; AO "Perspectiva"; DVV International 

Moldova; AO Grupul de Iniţiativă a Tinerilor pentru Viitor; AO Clubul de Femei "Comunitate"; AO 

Prudens; AO Centrul International „La Strada”; AO "Caroma Nord"; AO Promotorii  Noului; 

Keystone Moldova; A.O. Speranță și Sănătate; AO Anima; AO ”Dalida”; AO Centrul Regional de 

Dezvoltare Socio-economică (CRDSE); Centrul Internaţional "Inovatica-Optim"; Asociaţia culturală 

Noua Acropolă Chişinău, filiala Chișinău of O.I.N.A. Romania (O.I.N.A. RO); AO Asociaţia pentru 

Iniţiativă şi Implicare Civică "VERITAS"; Asociația Amici del Bambini in Moldova; Asociația Femeilor 

Antreprenoare din Moldova  (AFAM MD); AFI; Asociația Internațională pentru Educație din 

Republica Moldova (AIERM); Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153582081452521.1073741973.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153582085987521.1073741974.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153582085987521.1073741974.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153582087217521.1073741975.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153607873652521.1073741976.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153610404827521.1073741979.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699106167521.1073741983.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699269812521.1073741984.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699271087521.1073741985.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699271087521.1073741985.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699272482521.1073741986.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699273612521.1073741987.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699323112521.1073741990.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699274402521.1073741988.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153699275182521.1073741989.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153722373277521.1073741991.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153722382832521.1073741992.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153785318852521.1073741993.263119737520&type=1
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(ASCHF din Peresecina); Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabila 

(AFPMDD); Asociația Naţională Învingem Fibroza Chistică  (ANIFC CF Moldova); Asociația Națională 

a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM); AIESEC Chișinău; AIESEC Moldova; Alianța Franceză 

din Moldova; Alianța Organizațiilor pentru persoane cu dizabilități (AOPD); AP Camera de Comerț 

și Industrie Franța Moldova Club-France; AO Academia de Guvernare a Mediului din Moldova / 

MEGA; AIESEC Bălţi; AO Adolescentul; AO Ugro-asistența; AO Alternative sociale; AO „ARTENA”; 

AO Asociația de Dezvoltare a Tinerilor Ruseșteni; AO AREAP; AO Asociația Umanitară 

„FILANTROPIA CREȘTINĂ”; AO Azil Bătrînețe fără tristețe; AO Caritate Crocmaz; AO Centru de 

informare si documentare privind drepturile copilului (CIDDC); AO Centru de Inovații și Cunoaștere 

în Business (CICB); AO Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Disabilități de 

Intelect CULTUM; AO Centrul pentru Educație Continuă din Bălți; AO "Centrul Filantropic Alinare"; 

AO Centrul Multifuncțional de educație, informație și cultură (Biblioteca Telenești); AO Centrul 

”Speranța”; AO C.I.S.T.E. Certitudine; AO Clubul Femeilor Goluboc; AO ”Comunitatea Studenților 

Creștini din Moldova” (CSC Moldova); AO "Creatorii"; AO Centrul pentru educație nonformală 

"Diversitate"; AO "Consiliul local al tinerilor Pănăşeşti"; AO CREATIV ART; AO "Cheia Schimbărilor"; 

AO Davhnavenie (Aspirație); AO "Demos"; AO Dorința; AO Drepturile Copilului; AO Echipa CLIC; AO 

EcoContact; AO EcoVisio; AO "ECOU"; AO Ekklesia; AO Familii Migrante; AO Femeia și Copilul 

Protecție și Sprijin; AO Femina-Sport; AO Filocalia; AO Generația Mea; AO Gutta, Cursmirca; AO 

Inima; AO INTECO; AO Înţelegem Autismul; AO Klumea; AO Luci Sonțe; AO "Мamele pentru Viaţa"; 

AO Milenium III; AO "Oamenii pentru Oameni"; AO OBERLIHT; AO Onoare, Demnitate și Patrie; AO 

Onoare si Dreptul Femeii Contemporane ; AO "Parteneriatul pentru Asistenta teritoriala si 

Activitate de Consultanta privind Legislația Internațională" (PAT ACLI Moldova); AO Pas cu Pas 

regiunea SUD; AO Pas în Întâmpinare (Şag na vstreciu); AO Prima; AO ProCimișlia; AO Radio 

Datina; AO Renaşterea; AO Reprezentanta ORA International Moldova; АО "Salvaţi viaţa"; AOS 

ADRIA; AO SLOD; AO SOS Autism; AO ”Stindart”; AO „Soarta”; AO Societatea de Planificare a 

Familiei din Moldova (SPFM); AO  Socio-Ecologica ,,CLEMENTIA"; AO ”Studenţii Administraţiei 

Publice” (AOSAP); AO Studenților Farmaciști din RM; AO ”Synergetica Eur/Est”; AO Șanse egale 

pentru toți; AO TDV Bălți; AO TINERII MOLDOVEI; AO Tony Hawks Centru; AO Uniunea pentru 

prevenirea HIV și reducerea riscurilor; AO "Viața Nouă"; AO VOZRAJDENIE; BEST Chișinău; AO 

"Vîntul de EST"; Asociația părinților si pedagogilor din satul Făleștii Noi; Asociaţia pentru Abilitarea 

Copilului si Familiei AVE Copiii; Asociația pentru Dezvoltare Creativă (ADC); Asociaţia Prietenii 

Copiilor; Asociația ”Promo-LEX”; Asociaţia Proprietarilor Pensiunilor Turistice Rurale "Cheia 

satului"; Asociaţia Psihologilor Tighina (APT); Asociația ”Solidaritate Europeană pentru Apa în 

Moldova” (SEAM); Centrului comunitar multifuncțional "Universul"; Centrul Comunitar pt copii si 

tineri cu dizabilități fizice; Centrul de reabilitare medico social pt pers cu vedere slaba Low Vision; 

Centrul de Servicii Sociale p-u Copil si Familie; CENTRUL NAȚIONAL AL TINERETULUI iYoung; CSPT 

Ana/Centrul de Sănătate Drochia; CSPT ATIS Bălți; CSPT “Neovita”; CSPT Nisporeni; CSPT Orhei; 

CSPT Orhideea Leova; CS Șoldănești / CSPT NEW LIFE; CSPT ”Pro Salva”, Strășeni; CSPT Vitamin 

Criuleni; Concordia MD; Comitetul studențesc Ulim; Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor; 
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Federația de tenis; lnternational Agency for Source Country lnlormotion (IASCI); IMSP CSPT 

GLODENI; Centrul de Informare şi Documentare NATO din Moldova; Centrul de resurse juridice din 

MD; Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii 

“Memoria” (RCTV “Memoria”); Centrul de Resurse pentru Tineri ”UniT” Criuleni; Centrul de 

Resurse "Tineri și Liberi"; Centrul Internaţional de Training şi Dezvoltare Profesională (CTPD); 

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret "Artico"; Centrul Republican pentru Copii si tineret 

"Gutta-club"; Некоммерческое Партнёрство "Медико-Социальные программы"; Coaliția 

Nediscriminare; Fundaţia "Children's Emergency Relief International" (CERI); Fundația de caritate 

pentru copii Clipa Siderală; Fundație de Promovare Socială "COPILUL"; Fundația ”Ecoul 

Cernobîlului”; Fundația Est-Europeană; Fundația Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 

(Hospice Angelus); Fundația Soros-Moldova; Institutul de Politici Publice (IPP); Institutul de Politici 

și Reforme Europene; Institutul de Rezolvare a Conflictelor  (AO InReCo); MediaPoint; Misiunea 

fără frontiere; ONG Academia de Științe a Mediului; ONG Centru de Resurse si Ajutor pentru Copii 

(CRAC); ONG "CIVIS"; ONG CRAION CONTACT-Cahul; ONG Tradiţia; Societatea de cultură bulgară 

"Rogoliubeț"; Societatea de Scleroză Multiplă din RM.  

b) 42 de autorități și instituții publice:  

 12 APL: Direcția Educație Ungheni; Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Orhei; Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni; Oficiul Central de 

probaţiune (Strategie de Reformare a Sectorului Justiției - ERSJ); Primăria Cahul; Primăria 

Cimișlia; Primăria Ciorăscu; Primăria Făleştii Noi; Primăria Ialoveni; Primăria s. Recea, r. 

Strășeni; Primăria Tutora; Serviciul Tineret si Sport al Consiliului Raional Sîngerei. 

 11 structuri subordonate APL: Centrul Adolescenţilor (DGETS); Centrului comunitar 

Multifuncțional ,,Arca lui Noe" (DASPF Orhei); Centrul National de Transfuzie a Sângelui; 

Clinica Juridică Mun. Bălți; Federaţia Națională de Karat-Do; Federaţia Sportului Şcolar din 

Republica Moldova; Instituția Publică Centrul de Excelenta în Construcţii; Penitenciarul 

nr.3-Leova; Serviciul Protecției Civile şi Situaţiilor Excepţionale; Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică Cimișlia (SAP); Serviciul Starea Civila. 

 5 biblioteci: Biblioteca Publică Raională Vasile Alecsandri Telenești; Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova; Biblioteca Națională Pentru Copii  "ION CREANGA"; Biblioteca Publică 

Raională Mihai Eminescu; Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu". 

 14 instituții educaţionale: Colegiul Politehnic; Gimnaziul Făleştii Noi, Făleşti; Gimnaziul 

Izbiște, Criuleni; Gimnaziul ”Nicolae Costin”; Liceul teoretic "Mihai Eminescu"; Liceul 

Teoretic Petrunea; Liceul Teoretic "Pro Succes"; Liceul Teoretic Republican Ion Creanga 

Bălți; Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Sat Carabetovsca, raionul Basarabeasca; Liceul 

Teoretic Ștefănești; Liceul Teoretic V. Anestiade Telenești; Școala de Sport Ungheni; 

Grădiniţa-creşă "Garofiţa" nr.1; Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare". 
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Alte rezultate cantitative și / sau calitative: aproximativ 750 de apeluri telefonice și de cel puțin 940 

de e-mail-uri trimise participanților; 12 modele de dosare trimise participanților; 1 mapă pentru 

fiecare participant cu 60 de pagini de material printat; 11 organizații / instituții au solicitat și au primit 

consultanță prin e-mail după training înainte de depunerea dosarului la CCIGAV; aproximativ 150 de 

consultații telefonice privind legislația și pregătirea dosarului pentru CCIGAV. 
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VIII. Alte activități 

 ianuarie și februarie 2015 – a continuat pe Facebook Campania „Dă valoare 

voluntariatului!” începută pe 10 decembrie 2014. 3 slide-uri au fost postate în ianuarie (7 

ianuarie, 15 ianuarie, 25 ianuarie) și 1 slide pe 10 februarie. Au fost de asemenea postate 7 

video-uri (11 ianuarie, 22 ianuarie, 24 ianuarie, 25 ianuarie, 25 ianuarie, 26 ianuarie și 11 

februarie). 

 26 februarie 2015 – TDV a participat la "Târgul activității de voluntariat", în cadrul 

evenimentului "Parteneriat pentru Calitate", ediția a 3-a, organizat de Centrul de Ghidare 

în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, Universitatea de Stat din Moldova. Cu aceasta ocazie, 

TDV a recrutat voluntari și a efectuat două workshop-uri: Voluntariat în Moldova - 

oportunități și provocări; Programul de voluntariat TDV - metode practice de implicare. 

Vedeți foto aici. 

 22 martie 2015 – training-ul voluntarilor recrutați la "Târgul activității de voluntariat". 

Vedeți mai multe poze aici. 

 27 martie 2015 – TDV a participat în calitate de expert la prima ședință a Comisiei de 

Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat la Ministerul Tineretului și 

Sportului. Comisia a acordat statutul de instituției gazdă pentru A.O. Bethania, A.O. Astra 

Noi, A.O. Pro Valoare și Ministerul Tineretului și Sportului. Vedeți foto. 

 3 și 28 aprilie, 5 mai 2015 – Ședințele Coaliției Voluntariat de pregătire a Caravanei 

Naționale a Voluntariatului și a Săptămânii Naționale a Voluntariatului.  

 7 aprilie 2015 – TDV a participat la Conferința Anuală „Cooperarea dintre Parlament și 

Societatea Civilă”, ediția a VI-a.  

 31 iulie 2015 – Ședința Coaliției Voluntariat de pregătire a Săptămânii Naționale a 

Sănătății (SNS) 2015, ediția V-a. 

 31 iulie – 2 august 2015 – instruirea a 10 voluntari-instructori care vor promova stilul de 

viață sănătos printre copii, adolescenți și tineri în taberele școlare de vară. Vedeți poze aici, 

aici și aici. 

 august 2015 – TDV a lansat Campania online Intră şi tu în legalitate! Fii instituţie gazdă a 

activităţii de voluntariat! Au fost postate și redistribuite 5 slide-uri privind necesitatea 

persoanelor juridice publice și private necomerciale de a devein instituții gazdă a activității 

de voluntariat pentru a implica formal proprii voluntari. Pe blogul TDV au fost scrise 2 

articole (vezi articol 1 și articol 2) care au fost distribuite pe www.civic.md, Coalitia 

voluntariat - Facebook, Asociatia Tdv - Facebook și ONG-MD@yahoogroups.com.  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152831735512521.1073741910.263119737520/10152936955387521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152831735512521.1073741910.263119737520/10152936955387521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152831735512521.1073741910.263119737520/10152956838097521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152831735512521.1073741910.263119737520/10152978944057521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152831735512521.1073741910.263119737520/10153010806747521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152947537307521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152971581662521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152976693022521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152977766857521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152978779962521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10152980907497521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10153014139832521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10153014139832521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/timeline/story?ut=43&wstart=1420099200&wend=1451635199&hash=-5278067340405847807&pagefilter=3
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1430463599&hash=7201695288326502622&pagefilter=3
https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/819972058038987
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153440278437521.1073741959.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153444903722521.1073741961.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153447261902521.1073741962.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153468535232521.1073741967.263119737520&type=3
http://www.civic.md/
mailto:Coalitia%20voluntariat%20-%20Facebook
mailto:Coalitia%20voluntariat%20-%20Facebook
mailto:Asociatia%20Tdv%20-%20Facebook
mailto:ONG-MD@yahoogroups.com
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 3-9 august 2015 – Săptămâna Națională a Sănătății (SNS) 2015, a V-a ediție, organizată și 

coordonată de către TDV ca Secretariat al Coaliției pentru promovarea legii și activităților 

de voluntariat. Vedeți poze de la activitățile TDV aici, aici și aici. 

 12 august 2015 – TDV a participat la Târgul Organizațiilor de Tineret din cadrul 

Festivalului Tineretului organizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

(CNTM), în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Fondul 

Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. 

Vedeți poze aici. 

 14 - 18 septembrie 2015 – vizita de studiu și de evaluare a Caravanei Naționale a Voluntariatului 

și a Săptămânii Naționale a Voluntariatului in Lodz (Polonia). Scopul activității a fost de a 

facilita transferul de experiență / expertiză în managementul voluntarilor (cu accent pe 

pregătirea, organizarea și coordonarea activităților de voluntariat) și implicarea practică a 

organizației / instituției în cadrul programelor de voluntariat internațional. Cu această 

ocazie caravana și SNV-ul au fost evaluate. 28 de persoane au participat la eveniment, 10 

Coordonatori Caravană și SNV, 15 Coordonatori Raionali / Municipali SNV, 1 reprezentant 

TDV și 2 persoane suplimentare selectate de FERSO. Vedeți poze aici, aici și aici. 

 15 septembrie 2015 – TDV a participat la ședința de lucru dintre Consiliul Național al ONG 

și conducerea Parlamentului. Găsiți poze și informații aici. 

 25 septembrie 2015 – Participarea la Târgul ONG, ediția a VII-a, organizat în Chișinău de 

către FHI 360 / Parteneriate pentru Dezvoltarea Societății Civile cu suportul financiar al US 

Agency for International Development (USAID). Vedeți poze aici. 

 28 septembrie 2015 – Ședință a Coaliției Voluntariat de pregătire a Festivalului Voluntarilor. 

 octombrie - decembrie 2015 – a fost reluată Campania online Intră şi tu în legalitate ! Fii 

instituţie gazdă a activităţii de voluntariat! TDV a elaborat și distribuit articole în loc de 

slide-uri cu scopul de a mobiliza organizațiile / instituțiile să participe la instruirile TDV 

pentru a obține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat. Mesajele au arătat 

necesitatea de a respecta cadrul legal în domeniul voluntariatului. Au primit mesaje prin e-

mail prin intermediul a 7 campanii Mailchimp cei 3020 abonați din cele 2 liste TDV, 

precum și 2794 persoane, voluntari, instituții / organizații prin intermediul celor 2 pagini de 

Facebook. Au fost postate 6 articole pe blogul TDV https://tdvmoldova.wordpress.com/ și 

distribuite pe www.civic.md, https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/, precum 

și pe https://www.facebook.com/asociatia.tdv/ (vedeți articol 1, articol 2, articol 3, articol 

4, articol 5 și articol 6). 

 7 octombrie 2015 – TDV în calitate de membru al Platformei pentru Egalitatea de Gen a 

participat la reuniunea platformei cu femeile deputate a Parlamentului Republicii Moldova 

privind promovarea și adoptarea proiectului Legii nr. 180 (vedeți poze aici). 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153491031727521.1073741970.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153490404287521.1073741968.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153490630772521.1073741969.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153496477182521.1073741971.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/AlexGodorojaCriuleni/media_set?set=a.10204965323193157.1073741856.1243625294&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1053626434649442.1073741836.936985496313537&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865525140182809.1073741849.180729718662358&type=3
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10153560907027521
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153580321787521.1073741972.263119737520&type=3
https://tdvmoldova.wordpress.com/
http://www.civic.md/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/08/07/intra-si-tu-in-legalitate-fii-institutie-gazda-a-activitatii-de-voluntariat/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/09/22/locuri-vacante-pentru-instruirea-de-a-deveni-institutie-gazda-a-activitatii-de-voluntariat/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/10/06/training-pentru-obtinerea-statutului-de-institutie-gazda-a-activitatii-de-voluntariat/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/10/16/144-locuri-vacante-pentru-trainingul-privind-obtinerea-statutului-de-institutie-gazda-a-activitatii-de-voluntariat-in-republica-moldova/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/10/16/144-locuri-vacante-pentru-trainingul-privind-obtinerea-statutului-de-institutie-gazda-a-activitatii-de-voluntariat-in-republica-moldova/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/12/03/ultimele-2-instruiri-pentru-pregatirea-dosarelor-de-aplicare-la-ccigav/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/12/11/ultima-instruire-pentru-pregatirea-dosarelor-de-aplicare-la-ccigav/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153609848702521.1073741978.263119737520&type=3
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 2 - 3 noiembrie 2015 – Black Sea NGO Forum, ediția a 8-a. TDV a participat la unul dintre 

cele mai mari evenimente regionale dedicate societății civile în scopul de a contribui la 

dezvoltarea unei strategii regionale ce privește securitatea socială, aspecte legate de 

mediu, democrație, drepturile omului, transparența decizională etc. Cu această ocazie, TDV 

a fost implicat în scrierea unui proiect regional privind participarea civică și voluntariatul. 

Acest proiect s-a clasat pe locul 3 din 10 proiecte, urmând să fie finanțat în viitorul 

apropiat. La eveniment au participat aproximativ 150 de reprezentanți din rândul 

guvernelor și ONG-urilor din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Belarus, Georgia, Grecia, 

Moldova, Turcia, Ucraina, România, Rusia și alte state membre ale UE active în regiune. 

(vedeți poze aici). 

 19-21 noiembrie 2015 – 7th Annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society 

Forum. TDV a participat la forum alături de aproximativ 300 de participanți, observatori și 

invitați. Participanții au avut posibilitatea de a participa la mai mult de 20 de sesiuni 

interactive și la un târg. Evenimentul a fost deschis oficial de Comisarul Johannes Hahn și 

Prim-ministrul Arseni Iațeniuk. Accentul Adunării din acest an a fost pe nou ENP și rolul 

societății civile în promovarea reformelor în regiunea Parteneriatului estic. O serie de 

rezoluții privind teme de interes major pentru organizațiile societății civile din țările EaP au 

fost adoptate de către membrii forumului. (vedeți poze aici).  

 24 noiembrie 2015 – Forumul ONG, ediția a VIII-a. TDV a condus Atelierul de lucru 

"Activitatea de voluntariat în Moldova" din cadrul atelierelor tematice cu privire la politicile 

de dezvoltare ale societății civile, implementate în cadrul Rezoluției Consiliului ONG 2013 și 

SDSC 2012-2015. Workshop-ul a fost axat pe promovarea evenimentelor naționale cheie 

de voluntariat și a diferitelor tipuri de voluntariat (cu accent pe voluntariat internațional - 

SEV), stadiul de dezvoltare a infrastructurii de voluntariat - perspective, provocări și 

recomandări. Cu această ocazie s-au dezbătut propuneri de conținut care au fost incluse în 

Rezoluția Forumului ONG din Moldova, ediția a VIII. Cu această ocazie a fost distribuit 

Ghidul SEV elaborat de FERSO (Polonia). (vedeți foto aici).   

 28-29 noiembrie 2015 – Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret. TDV a desfășurat, 

în cadrul sesiunilor paralele de formare, seminarul "Voluntariatul și dezvoltarea 

organizațiilor de tineret". Organizațiile de tineret participante au fost informate cu privire 

la posibilitatea de a obține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat și instruiți 

în planificare strategică cu accent pe dezvoltarea strategică și coordonarea strategică a 

Programului de voluntariat. Cu această ocazie a fost distribuit Ghidul SEV elaborat de 

FERSO (Polonia). (vedeți foto). 

 6 decembrie 2015 – Festivalul Voluntarilor, ediția a XIII-a s-a desfășurat la Sala cu Orgă. 

(vedeți video). TDV a deținut Președinția Comisiei de Jurizare care a decis câștigătorii celor 

11 categorii de premiere. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153668737582521.1073741980.263119737520&type=3
https://www.flickr.com/photos/106995033@N02/sets/72157661559470696/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153697364377521.1073741982.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153697222392521.1073741981.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/videos/vb.263119737520/10153754857317521/?type=3&video_source=pages_video_set

