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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.
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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.
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
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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 10 ediţii consecutive ale Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV), evenimentul ajungând
anul acesta la ediţia a X-a.
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
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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 YPeer” (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 în funcție de posibilități Săptămâna Naţională a Sănătăţii, ajunsă 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
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).
Pentru mai multe informaţii vedeţi în CV-ul TDV toate proiectele desfăşurate de la înfiinţare.
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I. Conducerea şi echipa TDV
ORGANIGRAMA TDV

Adunarea Generală

Consiliul de Conducere

Comisia de Cenzori

Consiliul de supraveghere

Preşedinte

Biroul Executiv

Director Executiv

Coordonator Politici
Publice

Coordonator Logistică,
și Monitorizare
Financiară

Contabil

Coordonator de Voluntari

Voluntari
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
Administrare al TDV.
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Componenţa Consiliului de Administrare este următoarea:
1. Antoniţa Fonari – Președinta TDV;
2. Oxana Ţurcanu;
3. Ecaterina Iovu.
În anul 2016 echipa TDV a avut următoarea componenţă:
1. Director Executiv interimar: Nicolae Procopie (inclusiv Coordonator Politici Publice);
2. Coordonator Logistică și Monitorizare Financiară: Carolina Gurău;
3. Contabil: Valentina Ianoglo;
4. Coordonator Program Voluntariat: Cristiana Sîtnic;
5. 5 voluntari.
Resursele umane au fost gestionate conform Politicii de resurse umane TDV, document revizuit în
2016. 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. Resursele financiare au
fost gestionate conform Manualului 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.
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.
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 2016 a avut loc ediţia a X-a.
Festivalul Voluntarilor “Jos pălăria în faţa voluntarilor!”, eveniment în cadrul sunt premiaţi cei
mai activi voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2016 s-a desfășurat ediţia a XIV-a.
Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop consolidarea sectorului neguvernamental şi
promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului.
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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.
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.
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III. Finanțatori şi parteneri
Pe parcursul anului 2016, TDV a beneficiat de finanţare în cadrul următoarelor proiecte :

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

Finanţator
USAID prin FHI 360

Buget

Perioada

Anul

01/08/201430/04/2017

2014

84 156

6 024,05

2015

451 960

24 069,40

2016

161846

8 123,25

MDL

USD*

2017

01/10/201631/03/2018

Total

780 941

2016

40 635

2 039,52

2017
2018

Creșterea capacității
organizațiilor din
Republica Moldova de
a accesa oportunitățile
de voluntariat
disponibile la nivel
european
Motivarea și implicarea
organizațiilor de tineret
ca instituții gazdă a
activității de voluntariat

Fondul de Mobilitate
al Federației
Organizațiilor
Neguvernamentale
pentru Dezvoltare
(FOND)

01/12/201531/03/2016

Ministerul
Tineretului și
Sportului al RM

22/06/201531/05/2016

SNV 2016 „Hai în gașca
voluntarilor”

Ministerul
Tineretului și
Sportului al RM

01/06/201631/12/2016

Dialog pentru un sector
de voluntariat mai
eficient

IREX Moldova

26/09/201616/04/2017

* conform cursului valutar VictoriaBank din ziua intrării
sumelor în contabilitatea TDV sau cursului mediu anual
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Total

445 420

2016

5 6025

2 812,08

2015

54 328

2 842,91

2016

102 097,79

5 394,70

Total

156 425,79

8 237,61

2016

124 204,28

6 265,70

2016

36 000

1 809,59

2017

4 000

201,11

Total

40 000

2010,70

TOTAL
2016

520 808,07

26 444,84

Proiectul finanţat de USAID prin FHI 360 are ca scop creşterea viabilităţii, vizibilităţii şi influenţei
sectorului de voluntariat din R. Moldova. Obiectivul general este asigurarea resurselor umane şi
financiare necesare pentru buna dezvoltare a sectorului de voluntariat din R. Moldova. Obiectivele
proiectului sunt: dezvoltarea capacităţilor instituţionale TDV pentru a reprezenta cu succes
interesele OSC din Moldova implicate în activitatea de voluntariat, asigurarea prin advocacy a bunei
funcţionări a instituţiei gazdă activităţii de voluntariat din R. Moldova ca structură de bază a
infrastructurii de voluntariat și consolidarea capacităţilor a 300 OSC din sectorul voluntariat din
Republica Moldova.
Proiectul finanţat de Fondul de Mobilitate al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Dezvoltare (FOND România) a avut ca scop: a) realizarea unei analize a experienței și nevoilor SEV
ale celor 36 de organizații din Moldova acreditate SEV conform bazei de date oficiale, b)
organizarea unei sesiuni de training în Republica Moldova de 2 zile, pentru 20 organizații, livrată
de un expert Pro Vobis, training ce va cuprinde temele esențiale care se adresează nevoile
identificate, c) organizarea unui webinar livrat de Pro Vobis pe o temă selectată de participanții la
training din cele propuse de echipa de proiect, cu scopul de a aprofunda aspecte punctuale
relevate pe parcursul discuțiilor față în față și cu scopul de a menține vie implicarea organizațiilor
dincolo de training, în faza de implementare a planului de acțiune.
Proiectul finanţat de MTS a avut ca scop organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului
(SNV) 2016. Pentru proiectul din 2015 s-au realizat în 2016 doar transferurile datorate agenților
economici care nu au fost plătiți în 2015, proiectul fiind realizat integral în 2015.
Proiectul finanţat de IREX Moldova a avut ca scop organizarea primelor 6 întâlniri ale Clubului de
Expertiză în Domeniul Voluntariatului ca serviciu în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu.
Obiectivele proiectului au constat în implicarea unui nr. de 120 de actori (inclusiv 20 de
bibliotecari) în dezvoltarea la nivel de politici a diverselor tipuri de voluntariat în Republica
Moldova, identificarea celor mai potrivite recomandări furnizate inclusiv de bibliotecile publice
pentru dezvoltarea eficientă a diverselor tipuri de voluntariat în Republica Moldova, consolidarea
cooperării și coeziunii sociale între diverși actori multisectoriali și promovarea parteneriatului
dintre instituțiile gazdă ale activității de voluntariat și Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu.
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IV. Activităţi de promovare a voluntariatului şi a unui
mod sănătos de viaţă
SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”,
ediţia a X-a
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a X-a, s-a
desfăşurat în perioada 17 – 23 octombrie 2016.
Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 33 de Coordonatori Raionali /
Municipali: 20 Consilii Raionale (Anenii Noi, Cantemir, Călărași, Cimișlia, Drochia, Dubăsari,
Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă,
Taraclia, Telenești, Ungheni), 3 instituții publice (Centrul de Tineret Unit, Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor Orhei, Centru Comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice) și 10 ONGuri: Fondul pentru Tineri Cahul, Asociaţia Psihologilor Tighina, A.O. Tinerele Femei Cernoleuca,
A.O. “Always Together”, Asociaţia Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova, A.O. „Nufărul”,
Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist, A.O. Prudens, A.O. „Caroma Nord”, Crucea Roșie (vedeți
lista coordonatorilor aici). A fost selectat ca și Coordonator Comunicare, Andrei Gaiu.
Pregătirea coordonatorilor a avut loc în cadrul a 3 ședințe raionale care au avut loc la Bălți, Cahul și
Chișinău în perioada 3-5 octombrie 2016. Vedeți foto de la training aici, aici și aici.
Evenimentul s-a desfășurat în toate raioanele țării cu excepția r-ul Basarabeasca și r-ul Briceni,
deci in 30 de raioane. Nu s-a reușit selectarea unui coordonator în mun. Tiraspol și mun. Bender,
precum și în Raioanele Transnistriei (Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol și Slobozia) și
Raioanele UTA Găgăuziei (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești). Activitățile s-au desfășurat în 138 de
localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 25 oraşe (or. Căinari, or. Călărași, or. Căușeni, or. Cahul,
or. Cantemir, or. Drochia, or. Dubăsari, or. Fălești , or. Florești, or. Ghindeşti, or. Glodeni , or.
Grigoriopol, or. Hîncești; or. Ialoveni, or. Leova, or. Mărculeşti, or. Nisporeni, or. Orhei, or. Orhei ,
or. Rezina, or. Sîngerei, or. Strășeni, or. Șoldănești, or. Ştefan Vodă, or. Ungheni), 12 comune (com.
Albota de Jos, r-ul Taraclia; com. Bobeica, r-ul Hîncești; com. Ciuciuleni, r-ul Hîncești; com. Coşniţa,
r-ul Dubăsari; com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni; com. Răzeni, r-ul Ialoveni; com. Saharna Nouă , r-ul
Rezina; com. Sipoteni, r-ul Călărași; com. Solonceni , r-ul Rezina; com. Şuri, r-ul Drochia; com.
Țareuca, r-ul Rezina; com. Țipala, r-ul Ialoveni) și 99 de sate (s. Baccealia, r-ul Căușeni; s. Bahu, r-ul
Călărași; s. Bardar, r-ul Ialoveni; s. Baroncea, r-ul Drochia; s. Bobeica, r-ul Hîncești; s. Borogani, r-ul
Leova; s. Boghenii Noi, r-ul Ungheni; s. Brânza, r-ul Cahul; s. Buciușca, r-ul Rezina; s. Bumbăta, r-ul
Ungheni; s. Caplani, r-ul Ștefan Vodă; s. Caşunca, r-ul Florești; s. Cerniţa, r-ul Florești; s. Cinișeuți ,
r-ul Rezina; s. Ciorna, r-ul Rezina; s. Coştangalia, r-ul Cantemir; s. Cerniţa, r-ul Florești; s. Chetrosu,

13

r-ul Drochia; s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi; s. Chirileni, r-ul Ungheni; s. Ciuciulea, r-ul Glodeni; s.
Cîrpeşti, r-ul Cantemir; s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni; s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir; s. Cornești, r-ul Ungheni;
s. Costeşti, r-ul Ialoveni; s. Costuleni, r-ul Ungheni; s. Coşerniţa, r-ul Florești; s. Coştangalia, r-ul
Cantemir; s. Cotova, r-ul Drochia; s. Cuhnești , r-ul Glodeni; s. Crocmaz, r-ul Ștefan Vodă; s.
Dereneu, r-ul Călărași; s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari; s. Drochia, r-ul Drochia; s. Filipeni, r-ul Leova; s.
Fîntîniţa, r-ul Drochia; s. Florițoaia Nouă, r-ul Ungheni; s. Gherman, r-ul Ungheni; s. Ghidighici; s.
Ghindeşti, r-ul Florești; s. Grăseni, r-ul Ungheni; s. Gribova, r-ul Drochia; s. Hăsnășenii Noi, r-ul
Drochia; s. Hîrjauca, r-ul Călărași; s. Hîrtop, r-ul Florești; s. Hogineşti, r-ul Călărași; s. Holercani, r-ul
Dubăsari; s. Horeşti , r-ul Ialoveni; s. Horești , r-ul Fălești; s. Isacova, r-ul Orhei; s. Izvoare, r-ul
Fălești; s. Lăpușna, r-ul Hîncești; s. Logănești, r-ul Hîncești; s. Mateuți, r-ul Rezina; s. Măcărești, r-ul
Ungheni; s. Milesti, r-ul Nisporeni; s. Mîndîc, r-ul Drochia; s. Molovata, r-ul Dubăsari; s. Negurenii
Vechi , r-ul Ungheni; s. Ochiul Alb, r-ul Drochia; s. Oxentea, r-ul Dubăsari; s. Pelinia, r-ul Drochia; s.
Pelivan, r-ul Orhei; s. Peticeni, r-ul Călărași; s. Piatra, r-ul Orhei; s. Pitușca, r-ul Călărași; s. Pîrliţa, rul Ungheni; s. Pleşeni, r-ul Cantemir; s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia; s. Popeştii de Sus, r-ul Drochia;
s. Puhoi, r-ul Ialoveni; s. Putinești, r-ul Florești; s. Răspopeni, r-ul Șoldănești; s. Roghi, r-ul Dubăsari;
s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni; s. Sadova, r-ul Călărași; s. Saharna, r-ul Rezina; s. Săseni, r-ul Călărași;
s. Sîngureni, mun. Bălți; s. Sofia, r-ul Drochia; s. Şuri, r-ul Drochia; s. Taraclia, r-ul Căușeni; s.
Temeleuți, r-ul Călărași; s. Tîrgul Vertiujeni, r-ul Florești; s. Tochile-Răducani, r-ul Leova; s.
Todireşti, r-ul Ungheni; s. Tudora; s. Țahnăuți, r-ul Rezina; Țareuca, r-ul Rezina; s. Țarigrad, r-ul
Drochia; s. Ţipala, r-ul Ialoveni; s. Ţîghira, r-ul Ungheni; s. Ţîra, r-ul Florești; s. Ulmu, r-ul Ialoveni; s.
Ustia, r-ul Dubăsari; s. Vărvăreuca, r-ul Florești; s. Văsieni, r-ul Ialoveni; s. Vertiujeni, r-ul Florești; s.
Zaim, r-ul Căușeni).
În 7 raioane, și anume în Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Telenești și Soroca,
Coordonatorii Raionali selectați nu au reușit să organizeze nici un eveniment. Lansarea oficială a
evenimentului a avut loc pe 17 octombrie 2016 în Ialoveni – Capitala Tineretului 2016. Găsiți mai
multe informații / poze aici și aici.
La finalul evenimentului s-a organizat o Conferinţei de Presă de Totalizare SNV 2016. Vedeți video
aici. Activitățile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului Național
de Activităţi SNV 2016. Descrierea lor este redată şi în prezentul raport la capitolul „Activităţi
organizate în cadrul SNV 2016, pe municipii şi raioane”.
În total în SNV 2016 au fost organizate 680 de activități cu 874 de acțiuni fiind implicate în total
560 de organizații. S-au realizat 1462 de parteneriate, 915 fiind ale autorităților / instituțiilor
publice, 420 ale organizațiilor societății civile, 44 ale organizațiilor comerciale și 83 ale
partenerilor media.
La evenimente au participat ca beneficiari direcți 72 224 persoane şi 33 786 vizitatori, în total 106
010 persoane. În SNV 2016 au fost implicați 19 609 voluntari (8 755 bărbați și 10 854 femei) care
au efectuat 93 409 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 1 159 071,78 MDL
raportat la salariul minim pe economie de 12,43 MDL / oră.
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La organizarea evenimentelor au contribuit circa 2632 de sponsori şi finanţatori, dintre care 290
persoane juridice și 2 342 persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât
MTS a fost de 343 835,31 MDL din care 107 696,52 MDL contribuţii în bani şi 236 138, 79 MDL
contribuţii în natura (diverse produse). Au fost utilizate 14 131 materiale promoţionale care au costat
77 180 MDL. Aici nu sunt incluse materialele promoționale (tricouri, insigne) plătite de MTS în
valoare de 56 400 MDL.
Costul total estimativ al SNV 2016 (fără finanțarea MTS de 124 204,28 MDL) a fost de 1 580
087,10 MDL = 1 159 071,78 MDL (valoarea muncii voluntarilor) + 343 835,32 MDL (valoarea
sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS) + 77 180 MDL (cost materiale promoționale
utilizate de parteneri). Se poate observa că contribuția partenerilor TDV a fost de circa 12,72 de ori
mai mare decât grantul MTS. Daca excludem din costul total estimativ al SNV 2016 valoarea
muncii voluntarilor obţinem că partenerii TDV au cheltuit pentru fiecare din cele 72 224 de
beneficiari direcți 5,83 MDL / persoană = (1 580 087,10 MDL – 1 159 071,78 MDL) : 72 224
persoane, iar din banii MTS doar circa 1,72 MDL / persoană = 124 204,28 MDL : 72 224 persoane.
Costul general SNV 2016 este de 1 704 291,38 MDL = 1 580 087,10 MDL (costul total estimativ al
SNV 2016 fără finanțarea MTS) + 124 204,28 MDL (finanțarea MTS). Procentual, valoarea muncii
voluntarilor a reprezentat 68 %, valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor altele decât MTS a fost
de 20,18 %, valoarea finanţării MTS este de 7,29 %, iar costul materialelor promoționale utilizate
de parteneri a fost de 4,53 %. Vedeți Tabelul de colectare al datelor statistice.

Valoare muncă voluntari: 68 %
Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS: 20,18 %
Valoare finanţare MTS: 7,29 %
Cost materiale promoţionale: 4,53 %

Materialele promoționale realizate de TDV cu suport financiar de la Ministerul Tineretului și
Sportului (355 tricouri și 2300 insigne) au fost distribuite în teritoriu prin intermediul
Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV.
Au fost raportate 83 de parteneriate realizate cu (new) media, fiind 113 apariții media în presa
scrisă națională, locală și online (ziare, reviste, blog-uri etc.), 3 apariții la radio și 5 la televiziune.
95 de link-uri postări în (new) media cu 180 de link-uri cu principale distribuiri sunt incluse la
începutul Calendarului Național de Activități SNV 2016.

15

Mediatizarea SNV 2016 a fost realizată de către diverse surse media naționale și locale, cum ar fi:
Promovare
(nume)

NEWS.YAM.MD
Ziarul PATRIA
MEA din raionul
Fălești

CUVINTUL.MD

Tip
(Presă
scrisă,
radio, TV)
Site

Ziar

Site

Data

Subiect

Link-uri

07.10.2016

Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016

http://news.yam.md/ro/story/4947947

07.10.2016

Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016

10.10.2016

SĂPTĂMÂNA
NAȚIONALĂ A
VOLUNTARIATULUI
(SNV) 2016

TIMPUL.MD

Site

10.10.2016

DIEZ.MD

Site

10.10.2016

RADIOCHISINAU.
MD

Site

10.10.2016

ALLMOLDOVA.CO
M

Site

10.10.2016

COMMUNICATE.
MD

Site

12.10.2016

ZOOMIT.MD

Site

15.10.2016

RTR.MD

Site

17.10.2016

RADIOCHIȘINĂU.
MD

Site

17.10.2016

NOROC.TV

Site

17.10.2016

Săptămâna Naţională a
Voluntariatului va avea
loc în perioada 17-23
octombrie
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului se va
desfășura în perioada
17-23 octombrie 2016
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului va avea
loc în perioada 17-23
octombrie
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului se va
desfășura în perioada
17-23 octombrie
Se dă startul
activităților din cadrul
Săptămânii Naționale a
Voluntariatului 2016 în
municipiul Bălți
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016“Hai în gaşca
voluntarilor!”
Peste 700 de activități,
în Săptămâna Națională
a Voluntariatului
Săptămâna Națională a
Voluntariatului / Vor fi
organizate peste 700
de activități
Programul informativ
ACTUAL (de la min.
12.53)
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https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/photos/a.1015116458936252
1.470431.263119737520/101545589451
47521/?type=3&theater
http://www.cuvintul.md/article/SAPTA
MANA-NATIONALA-AVOLUNTARIATULUI-SNV-2016/
http://www.cuvintul.md/article/Bibliote
care-voluntare/
http://www.cuvintul.md/article/Schimb
area-in-bine-incepe-de-la-mine/
http://www.cuvintul.md/article/Volunta
riatul-schimba-oamenii-in-bine/
http://www.timpul.md/articol/saptama
na-nationala-a-voluntariatului-va-avealoc-in-perioada-17-23-octombrie-98909.html
http://diez.md/2016/10/10/saptamananationala-voluntariatului-se-vadesfasura-perioada-17-23-octombrie2016/
http://radiochisinau.md/saptamananationala-a-voluntariatului-va-avea-locin-perioada-1723-octombrie--38920.html
http://www.allmoldova.com/ro/news/s
aptamana-nationala-a-voluntariatuluise-va-desfasura-in-perioada-17-23octombrie
http://www.comunicate.md/index.php?
task=articles&action=view&article_id=9
669
http://zoomit.md/saptamana-nationalaa-voluntariatului-2016-hai-in-gascavoluntarilor/
http://rtr.md/ro/stiri/societate/peste700-de-activitati-in-saptamananationala-a-voluntariatului
http://radiochisinau.md/saptamananationala-a-voluntariatului-vor-fiorganizate-peste-700-de-activitati--39320.html
https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_info
rmativ_actual/17-102016/cu_lucia_rosca_din_17_octombrie_2016/

20.10.2016

HOTNEWS.MD

Site

18.10.2016

PORTALZIARE.RO

Site

18.10.2016

JURNALFM.MD

Site

18.10.2016

PRIVESC.EU

Site

19.10.2016

DEMOGRAFIE.MD

Site

20.10.2016

www.ipn.md

Site

26.10.2016

CANAL3.MD

Site

26.10.2016

MOMENTUL.INFO

Site

26.10.2016

Patria mea

Ziar

28.10.2016

Actualități
floreștene

Ziar

04.11.2016

Programul informativ
ACTUAL (de la min.
9.10)
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului are loc
în R. Moldova
ACTUAL / SAPTAMANA
NATIONALA A
VOLUNTARIATULUI
ARE LOC IN R.
MOLDOVA

Jurnal Actual

Conferință de presă
privind prezentarea
exemplelor de
voluntariat pentru
implementarea
legislației privind
controlul tutunului
Săptămâna Națională a
Voluntariatului în
Republica Moldova
Moldovenii se implică
tot mai activ în acţiuni
de voluntariat
Moldoveni din toată
ţara au participat la
„Săptămâna Naţională
a Voluntariatului”
Moldovenii se implică
tot mai activ în acţiuni
de voluntariat
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului

https://www.noroc.tv/emisiuni/progra
mul_informativ_actual/20-102016/programul_informativ_actual_20_
octombrie_2016/
http://hotnews.md/articles/view.hot?id
=37544
http://portalziare.ro/actual-saptamananationala-a-voluntariatului-are-loc-in-rmoldova-6617856
http://www.jurnalfm.md/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=408
1%3Ajurnalactual&catid=307%3Apopcornshow&Itemid=71
https://www.privesc.eu/Arhiva/69552/C
onferinta-de-presa-privind-prezentareaexemplelor-de-voluntariat-pentruimplementarea-legislatiei-privindcontrolul-tutunului
http://demografie.md/?pag=news&tip=
noutate&opa=view&id=592&l
http://ipn.md/ro/societate/79864

http://www.canal3.md/ro/news/moldov
eni-din-toata-tara-au-participat-lasaptamana-nationala-voluntariatului
http://momentul.info/2016/10/26/mold
ovenii-se-implica-tot-mai-activ-inactiuni-de-voluntariat/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/posts/10154684217392521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/posts/10154668822407521

Autorităţile publice au publicat informații pe diverse site-uri, cum ar fi:
Promovare
(nume)

EDUUNGHENI.MD

CAUSENI.MD

Tip
(Presă
scrisă,
radio, TV)

Site

Site

Data

Subiect

22.09.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016

23.09.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016
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Link-uri
http://www.eduungheni.md/index.php/departamentultineret-si-sport/169-invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016
http://www.causeni.md/invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016

GLODENI.MD

Site

23.09.2016

05.10.2016

MTS.GOV.MD

Site

26.10.2016

CR-FALESTI.MD

Site

05.10.2016

SINGEREI.MD

Site

07.10.2016

DUBASARI.MD

Site

15.10.2016

19.10.2016

MAI.GOV.MD

Site

22.10.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016
Săptămâna Națională
a Voluntariatului (SNV)
„Hai în gașca
voluntarilor”, ediția a
X-a
Conferință de presă
„Raportul celei de a
zecea ediții a
Săptămânii Naționale a
Voluntariatului, în care
s-au desfășurat peste
700 de activități de
voluntariat pe întreg
teritoriul R. Moldova”
Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016
Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016
Săptămâna Națională a
Voluntariatului
MAI susține implicarea
societății civile și a
voluntarilor în
implementarea
legislației privind
controlul tutunului
Viceministrul Dorin
Purice a participat la
atelierul „Voluntariat
în situații de urgență”
Voluntariatul trebuie și
va fi promovat la orice
vârstă

MMPSF.GOV.MD

Site

21.10.2016

DES.MD

Site

22.10.2016

Voluntariatul în situații
de urgență

MS.GOV.MD

Site

22.10.2016

Implicarea voluntarilor
în situațiile de urgență

http://www.glodeni.md/ro/news/invita
%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEns%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nana%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului2016
http://mts.gov.md/content/saptaminanationala-voluntariatului-snv-hai-gascavoluntarilor-editia-x

http://www.mts.gov.md/content/confer
inta-de-presa-cu-tema-raportul-celei-dezecea-editii-saptamanii-nationale

http://www.crfalesti.md/index.php/informtiiutile/articole-postari/24-evenimenteactivit-i-n-teritoriu/1189-invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016
http://singerei.md/noutati/item/764invitatie-la-implicare-in-saptamananationala-a-voluntariatului-2016.html
http://dubasari.md/news/saptaminanationala-a-voluntariatului-151992
http://www.mai.gov.md/ro/content/ma
i-sustine-implicarea-societatii-civile-sivoluntarilor-implementarea-legislatieiprivind

http://mai.gov.md/ro/content/viceminis
trul-dorin-purice-participat-la-atelierulvoluntariat-situatii-de-urgenta
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/
voluntariatul-trebuie-si-va-fi-promovatla-orice-varsta
http://www.dse.md/ro/communicate/v
oluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Biide-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://ms.gov.md/?q=stiri%2Fimplicarea
-voluntarilor-situatiile-urgenta

OSC-urile au publicat articole pe site-urile lor. Foarte multe postări au fost distribuite pe paginile
de socializare, mai ales pe Facebook. Pentru mai multe detalii vedeţi Raportul Săptămânii
Naționale a Voluntariatului (SNV) 2016.
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S-au implicat 351 autorități și instituții publice din care 8 autorități publice centrale, 81 autorități
publice locale, 159 instituții de învățământ (case de copii, centre, colegii, grădinițe, gimnazii, licee,
școli primare, universități etc.) și alte 110 alte structuri de stat (aziluri, biblioteci, case de cultură,
centre, inspectorate, muzee, ocoluri silvice, penitenciare etc.). S-au implicat 154 de structuri ale
societății civile, și anume 68 de organizații neguvernamentale, 16 biserici și 70 alte forme de
organizare (asociații părintești și pedagogi, cluburi, comisii, comitete, consilii, fonduri, grupuri de
inițiativă, senate,etc.). De asemenea s-au implicat 31 organizații comerciale și 17 organizații (new)
media. Cele 560 de organizații participante în SNV 2016 au fost:
351 Autorități / Instituţii publice:
 8 autorităţi publice centrale: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educației, MAEIE, MMPSF, MAI,
Ministerul Justiției, Parlamentul, Ministerul Mediului

 81 autorități publice locale:
Consiliul local al s. Peticeni, r-ul Călărași
Consiliul Raional Florești, Direcţia Cultură, Turism,
Tineret şi Sport
Consiliul Raional Ialoveni
Consiliul Raional Orhei
Consiliul Raional Ştefan Vodă
Primăria com. Albota de Jos, r-ul Taraclia
Primăria com. Bobeica, r-ul Hîncești
Primăria com. Ciuciuleni, r-ul Hîncești
Primăria com. Răzeni, r-ul Ialoveni
Primăria com. Saharna Nouă , r-ul Rezina
Primăria com. Solonceni , r-ul Rezina
Primăria com. Şuri, r-ul Drochia
Primăria com. Țareuca, r-ul Rezina
Primăria mun. Bălți, Direcția Învățământ, Tineret și
Sport Bălți
Primăria mun. Chișinău, Direcția Municipală pentru
protecția drepturilor copilului
Primăria or. Cantemir
Primăria or. Căinari
Primăria or. Fălești, Direcția Asistenţă Socială,
Protecţie a Familiei şi Copilului (DASPFC)
Primăria or. Floreşti
Primăria or. Glodeni
Primăria or. Grigoriopol, r-ul Dubăsari
Primăria or. Ialoveni
Primăria or. Leova
Primăria or. Nisporeni
Primăria or. Orhei, DASPF Orhei, Direcția de
Învățământ
Primăria or. Rezina
Primăria or. Șoldănești, Serviciul Asistenta
Psihopedagogică Șoldănești
Primăria s. Baccealia, r-ul Căușeni
Primăria s. Bardar, r-ul Ialoveni
Primăria s. Borogani, r-ul Leova
Primăria s. Buciușca, r-ul Rezina
Primăria s. Cerniţa, r-ul Florești
Primăria s. Chetrosu, r-ul Drochia

Primăria s. Chirileni, r-ul Ungheni
Primăria s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
Primăria s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Primăria s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni
Primăria s. Costeşti, r-ul Ialoveni
Primăria s. Coşerniţa, r-ul Florești
Primăria s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Primăria s. Cotova, r-ul Drochia
Primăria s. Cuhnești , r-ul Glodeni
Primăria s. Drochia, r-ul Drochia
Primăria s. Filipeni, r-ul Leova
Primăria s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Primăria s. Ghindeşti, r-ul Florești
Primăria s. Gribova, r-ul Drochia
Primăria s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Primăria s. Hîrtop, Asistenţa Socială, r-ul Florești
Primăria s. Horeşti , r-ul Ialoveni
Primăria s. Horești , r-ul Fălești
Primăria s. Logănești, r-ul Hîncești
Primăria s. Mateuți, r-ul Rezina
Primăria s. Măcărești, r-ul Ungheni
Primăria s. Milesti, r-ul Nisporeni
Primăria s. Mîndîc, r-ul Drochia
Primăria s. Oxentea, r-ul Dubăsari
Primăria s. Pelinia, r-ul Drochia
Primăria s. Peticeni, r-ul Călărași
Primăria s. Pitușca, r-ul Călărași
Primăria s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia
Primăria s. Puhoi, r-ul Ialoveni
Primăria s. Putinești, r-ul Florești
Primăria s. Răspopeni, r-ul Șoldănești
Primăria s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
Primăria s. Sadova, r-ul Călărași
Primăria s. Saharna, r-ul Rezina
Primăria s. Săseni, r-ul Călărași
Primăria s. Sofia, r-ul Drochia
Primăria s. Şuri, r-ul Drochia
Primăria s. Temeleuți, r-ul Călărași
Primăria s. Tîrgul Vertiujeni, r-ul Florești
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Primăria s. Todireşti, r-ul Ungheni
Primăria s. Țahnăuți, r-ul Rezina
Primăria s. Ţipala, r-ul Ialoveni
Primăria s. Ţîra, r-ul Florești
Primăria s. Ulmu, r-ul Ialoveni

Primăria s. Ustia, r-ul Dubăsari
Primăria s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Primăria s. Văsieni, r-ul Ialoveni
Primăria s. Vertiujeni, r-ul Florești

 159 instituții de învățământ (case de copii, centre, colegii, grădinițe, gimnazii, licee, școli
primare, universități etc.)
Casa de copii, grădinița nr.13 specializată, mun. Bălți
Casa Municipală de copii orfani, mun. Chișinău
Centrul de Excelență în construcții, mun. Chișinău
Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe, mun.
Chișinău
Colegiul de Medicină Orhei
Colegiul „Vasile Lupu”, or. Orhei
Grădiniţa-creşă ”Licurici” s. Baccealia, r-ul Căușeni
Grădiniţa-creşă nr. 1 „Floricica” com. Coşniţa, r-ul
Dubăsari
Grădinița-creșă nr 3 Ștefan Vodă
Grădinița de copii ”Albinuța”, s. Sadova, r-ul Călărași
Grădiniţa de copii „Andrieş” din s. Mîndîc
Grădiniţa de copii ”Mugurel”, s. Caşunca, r-ul Florești
Grădiniţa de copii nr. 1, or. Cantemir
Grădiniţa de copii nr. 2, or. Cantemir
Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Grădiniţa de copii, s. Pleşeni, r-ul Cantemir
Grădiniţa „Andrieş” s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni
Grădinița „Garofița” s. Cornești, r-ul Ungheni
Grădinița „Ghiocel”, r-ul Hîncești
Grădinița „Izvoraș” Măcărești, r-ul Ungheni
Grădinița „Mugurel” s. Bumbăta, r-ul Ungheni
Grădiniţa Nr.1 ”Alunelul”, com. Răzeni, r-ul Ialoveni
Grădinița nr. 1 „Ghiocel” s. Chetrosu, r-ul Drochia
Grădinița nr. 1 „Ghiocel” , r-ul Șoldănești
Gradinita Nr. 2 „Licurici”, or Stefan Voda
Grădinița Nr. 2 „Izvoraș”, s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi
Grădinița Nr. 2 „Izvoraș”, r-ul Drochia
Grădiniţa „Izvoraş” s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Grădinița „Romanița” s. Molovata, r-ul Dubăsari
Grădinița nr. 6 „Cucoșelul de Aur”, r-ul Rezina
Grădiniţa nr. 8, or. Drochia
Grădinița „Steluța” s. Pelinia, r-ul Drochia
Gimnaziul „Al. I. Cuza”, mun. Bălți, Comisia pentru
proiecte educaționale
Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, r-ul Ștefan Vodă
Gimnaziul com. Albota de Jos, r-ul Taraclia
Gimnaziul „Bunescu D.”, s. Chetrosu, r-ul Drochia
Gimnaziul „D. Cantemir” or. Glodeni
Gimnaziul „Dumitru Roman”, s. Drochia, r-ul Drochia
Gimnaziul „Ec. Malcoci” s. Crocmaz, r-ul Ștefan Vodă
Gimnaziul „Elada” Măcărești, r-ul Ungheni
Gimnaziul ,,Gr. Vieru” s. Ţîghira, r-ul Ungheni
Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir
Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Orhei
Gimnaziul „Nicolae Testemiţanu” s. Ochiul Alb, r-ul
Drochia
Gimnaziul „Ion Creangă”, or. Călărași

Gimnaziul s. Baccealia, r-ul Căușeni
Gimnaziul s. Baroncea, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Bobeica, r-ul Hîncești
Gimnaziul s. Boghenii Noi, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Brânza, r-ul Cahul
Gimnaziul s. Bumbăta, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Cerniţa, r-ul Florești
Gimnaziul s. Chirileni, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
Gimnaziul s. Cornești, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Costuleni, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Gimnaziul s. Dereneu, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Florițoaia Nouă, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Gherman, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Grăseni, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Gribova, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Hîrjauca, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Hîrtop, r-ul Florești
Gimnaziul s. Hogineşti, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Isacova, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Izvoare, r-ul Fălești
Gimnaziul s. Logănești, r-ul Hîncești
Gimnaziul s. Mîndîc, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Milești, r-ul Nisporeni
Gimnaziul s. Negurenii Vechi , r-ul Ungheni, CMI, CREI
Gimnaziul s. Oxentea, , r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Peticeni , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Pelinia, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Pelivan, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Piatra, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Pitușca, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Roghi, r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Sadova , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Săseni , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Sîngureni, mun. Bălți
Gimnaziul s. Temeleuți, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Tochile-Răducani, r-ul Leova
Gimnaziul s. Todireşti, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Țarigrad, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Ulmu, r-ul Ialoveni
Gimnaziul s. Ustia, r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Gimnaziul „Victor Coțofană ” s. Chetrosu, r-ul Drochia
Gimnaziul „Viorel Cantemir” s. Sofia, r-ul Drochia
Instituția de Educație Preșcolară nr.6, or. Fălești
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Instituţia Publică „Viorel Ciobanu” s. Şuri, or. Drochia
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chișinău
Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”,
mun. Chișinău
LT Agricol, mun. Chișinău
LT „Alexandru cel Bun”, r-ul Rezina
LT „A. Mateevici”, r-ul Șoldănești
LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa, r-ul Ungheni
LT „A. Mateevici” s. Zaim, r-ul Căușeni
LT „A. S. Puskin”, r-ul Fălești
LT ,,Aurel David” s. Bardar, r-ul Ialoveni
LT „A. Vartic” or. Ialoveni
LT „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți
LT „B.P. Hasdeu”, or. Drochia
LT com. Țipala, r-ul Ialoveni
LT „Constantin Spătaru” or. Leova
LT „D. Cantemir”, Cantemir
LT „D. Cantemir”, mun. Bălți
LT „G. Coșbuc”, mun. Bălți
LT „Gh. Asachi”, r-ul Ungheni
LT “Ion Creangă”, com. Coșnița, r-ul Dubăsari
LT „Ion Creangă”, s. Popeştii de Sus, r-ul Drochia
LT „I.L. Caragiale”, or. Orhei
LT „Ion Pelivan”, com. Răzeni, r-ul Ialoveni
LT „Mihail Bârcă”, com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni
LT „L. Blaga”, mun. Bălți
LT „M. Eminescu” or. Ghindeşti , r-ul Florești
LT „M. Eminescu” com. Sipoteni, r-ul Călărași
LT „M. Eminescu”, mun. Bălți
LT „M. Eminescu” Dubăsari
LT „M. Eminescu” Leova
LT „M. Eminescu”, r-ul Ungheni
LT „Olimp”, s. Costeşti, r-ul Ialoveni
LT „Olimp”, or. Rezina
LT „O. Ghibu”, or Orhei

LT „Petre Ştefănucă”, or. Ialoveni
LT s. Costeşti, r-ul Ialoveni
LT s. Cuhnești , r-ul Glodeni
LT s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari
LT s. Holercani, r-ul Dubăsari
LT s. Horeşti , r-ul Ialoveni
LT s. Lăpușna, r-ul Hîncești
LT s. Pelinia, r-ul Drochia
LT s. Puhoi, r-ul Ialoveni
LT s. Răspopeni, r-ul Șoldănești
LT s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
LTR „I. Creangă”, mun. Bălți
LT Rus nr.3, or. Drochia
LT s. Pelinia, r-ul Drochia
LT „Ștefan cel Mare”, s. Molovata, r-ul Dubăsari
LT „Ștefan cel Mare și Sfînt”, r-ul Căușeni
LT „Ştefan cel Mare şi Sfânt” or. Grigoriopol, r-ul
Dubăsari
LT „Ștefan Vodă”, r-ul Ștefan Vodă
LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, r-ul Călărași
LT „Vasile Coroban” Glodeni, r-ul Glodeni
LT „V. Dumbrăveanu”, mun. Bălți
Şcoala Primară Călăraşi, r-ul Călăraşi
Şcoala Primară or. Floreşti
Şcoala Primară „Spiridon Vangheli”, r-ul Ungheni
Şcoala Profesională din Leova
Școala Profesională nr 10, mun. Chișinău
Şcoala Profesională or. Rezina
Școala sportivă Nr. 2, Clubul de șah, mun. Bălți
UPS „Ion Creangă”, Centrul de ghidare și consiliere în
carieră
U.S.B. ” Alecu Russo”
USM, Facultatea de Sociologie si asistenta Sociala

 110 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.)
Asociația de Coproprietari în Condomeniu 54/3, or.
Rezina
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă r-nul Floreşti
Azilul pentru bătrâni „Casa bunicilor”, r-ul Rezina
Azilul de bătrâni din Călărași
Biblioteca Centrului de excelență în construcții, mun.
Chișinău
Biblioteca Gimnaziul „Iurie Moroșanu”, s. Gribova, r-ul
Drochia
Biblioteca LT „A. Mateevici”, r-ul Ungheni
Biblioteca LT „Mihai Eminescu” Leova
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu"
Biblioteca Publică Comunală s. Ciorna, r-ul Rezina
Biblioteca Publică pentru copii „I. Creangă”, or. Orhei
Biblioteca Publică pentru copii s. Cinișeuți , r-ul Rezina
Biblioteca pentru copii „G. Vieru”, r-ul Cantemir
Biblioteca Publică „A. Donici”, or. Orhei
Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” s. Ţahnăuţi
Biblioteca Publică „Iurie Matei”, or. Leova
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Biblioteca Publică „M. Eminescu”, or. Rezina, r-ul
Rezina
Biblioteca Publică or. Florești
Biblioteca Publică or. Cantemir
Biblioteca Publică de Drept, mun. Chișinău
Biblioteca Publică Glodeni, Filiala
Biblioteca Publică Raională Căuşeni
Biblioteca Publică Raionala Călărași
Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu” Fălești
Biblioteca Publică s. Bahu, r-ul Călărași
Biblioteca Publica s. Caplani, r-ul Ștefan Vodă
Bibliotecă publică s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Biblioteca s. Filipeni, r-ul Leova
Biblioteca Publică s. Milești, r-ul Nisporeni
Biblioteca Publică s. Mîndîc, r-ul Drochia
Biblioteca Publică Răspopeni, r-ul Șoldănești
Biblioteca Publică s. Sadova, r-ul Călărași
Biblioteca Publică s. Saharna, r-ul Rezina
Biblioteca Publică Țareuca, r-ul Rezina
Biblioteca Publică s. Săseni, r-ul Călărași

Biblioteca Publică s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Biblioteca Publică Raională Călărași
Biblioteca Publică Raională Căuşeni
Biblioteca Publică Raională „I. Filip”, r-ul Drochia
Biblioteca s. Cerniţa, r-ul Florești
Biblioteca s. Chetrosu, r-ul Drochia
Biblioteca s. Izvoare, r-ul Fălești
Biblioteca s. Vertiujeni, r-ul Florești
Biblioteca s. Tîrgul-Vertiujeni, r-ul Florești
Căminul cultural s. Cerniţa, r-ul Florești
Căminul cultural s. Ciorna, r-ul Rezina
Casa de Cultură s. Borogani, r-ul Leova
Casa de Cultură s. Filipeni, r-ul Leova
Casa de cultură s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Casa de cultură s. Tîrgul-Vertiujeni, r-ul Florești
Casa de Cultura s. Vertiujeni, r-ul Florești
Casa Comunitară Baimaclia, r-ul Cantemir
Centrul „Casa pentru toți”, or. Ungheni
Centrul „Căldura casei” din or. Drochia
Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri, mun.
Chișinău
Centrul Comunitar pentru Minori ”Universul”, r-ul
Orhei
Centrul Comunitar pentru Suportul Bolnavilor de
Tuberculoză Rezina
Centrul Comunitar Centru Comunitar s. Tudora
Centrul de Dezvoltare a Cariei Syslab Rezina
Centrul Educaţional WOW
Centrul Medicilor de Familie s. Cornești, r-ul Ungheni
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Brigantina”, mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Contemporanul”, mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Farul”,
mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Făclia”,
mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Pescărușul”, mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Prietenie”,
mun. Bălți
Centrul de Plasament al Copiilor în situații de risc
„Drumul spre casă”, mun. Bălți
Centrul de Plasament CraK, mun. Chișinău
Centrul de Plasament a copiilor cu nevoi speciale
”Luminița”, r-ul Sîngerei
Centrul de plasament „Raza Soarelui”, r-ul Sîngerei
Centrul de Plasament de tip familial „Smal Group
Homes”

Centrul de Reabilitare și Integrare a bătrânilor din
Ungheni
Centrul de Reabilitare și tratament temporar pentru
Copii, mun. Bălți
Centrul de Resurse din Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu”, com. Sipoteni, r-ul Călărași
Centrul Social „Casa Nadejda", r-ul Florești
Centrul social „Pentru Voi” or. Fălești
Centrul Social-Regional „Renaşterea”, s. Văsieni, r-ul.
Ialoveni
Centrul de Sănătate nr.1, r-ul Orhei
Centrul de Sănătate s. Coșnița, r-ul Dubăsari
Centrul de sănătate s. Milești, r-ul Nisporeni
Centru de sănătate prietenos tinerilor (CSPT)
„Armonia” or. Rezina
CSPT „ATIS”, mun. Bălți
CSPT Neovita, mun. Chișinău
CSPT Orhei
CSPT „Speranța”, r-ul Glodeni
CSPT „Viitorul” SÎNGEREI
CSPT Vita-Longa, r-ul Călărași
Corpul Păcii
Centrul de Tineret Orhei
Inspectoratul Ecologic Raional Drochia
Inspectoratul Ecologic de Stat, filiala Făleşti
Inspecţia Ecologică Floreşti
Inspecţia Ecologică Leova
Inspectoratul de Poliţie Făleşti
Inspectoratul de Poliție Florești
Inspectoratul de Poliție Orhei
Inspectoratul de Politie Stefan Voda (IPSV)
Inspectoratul General al Poliției
Inspectoratul National de Probaţiune Botanica, mun.
Chișinău
Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional
Orhei (IMSP SR Orhei), Secția Pediatrie
Instituția Știință și Educație, r-ul Ștefan Vodă
Locuința Protejată Lăpușna, r-ul Fălești
Muzeul orășenesc Leova
Ocolul silvic „Marina Roșcea” Dubăsari
Organizația Medicilor de Familie Hogineşti (OMF
Hoginești), r-ul Călărași
Penitenciarul nr. 16 - Pruncul, Departamentul
Instituţiilor Penitenciare
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
Spitalul Raional Ialoveni
Uniunea teritorială a sindicatelor din r-nul Floreşti

154 structuri ale societății civile:
 68 organizații neguvernamentale
Asociația de Caritate The Moldova Project
Asociația pentru Educație „Neoumanist”, r-ul Strășeni
AO Always Together
AO „Anima”, mun. Bălți

A.O. ,,Briolla”, r-ul Nisporeni
AO „Caroma Nord”
AO CASMED, mun. Bălți
AO CSC Moldova
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AO „Centrul de Informare si comunicare Midava”, r-ul
Nisporeni
AO Centrul de servicii pentru copii cu dizabilități
„Pasărea Albastră”, r-ul Hîncești
AO de părinți ”Speranța ” LT „A. Mateevici”, r-ul
Șoldănești
AO „Dorinţa”, r-ul Călărași
AO ECO-Răzeni
AO EcoTerra, r-ul Ialoveni
AO „EuroClub”, r-ul Leova
AO Filantropia Creștină, or. Orhei
AO „Insula Fericirii”
AO Înainte Moldova
AO „Nufărul”, or. Rezina
AO „ORIZONT”, r-ul Rezina
AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, r-ul Călărași
AO Parteneriat social „Încredere”, r-ul Leova
AO Părinții din Grădinița „Licurici”, or. Ștefan Vodă
AO Prudens, r-ul Șoldănești
AO „Serviciul pentru Pace”, mun. Chișinău
AO „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), mun.
Chișinău
AO„TDV”, mun. Bălți
AO „Un viitor mai bun pentru Crocmaz”, r-ul Ștefan
Vodă
AO „Vatra- Cîrpeşti”, r-ul Cantemir
AO „Vatra”, r-ul Ungheni
APP Ţahnăuţi , r-ul Rezina
Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova
Centrul „Contact”
Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri (CRAT),
mun. Bălți
Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică
„ŞCOALA VERDE”
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”

Centru de Zi pentru persoane in Etate din Strășeni
Centrul pentru copii în situaţii de Risc Stefan Voda
Centrul Media pentru Tineri Chișinău
Centrul social „Bethania”, s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Centrul de Tineret Orhei
Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova, , mun.
Chișinău
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),
mun. Chișinău
Fundația de Binefacere Caritas Moldova, mun.
Chișinău
HelpAge International Moldova
Incubatorul de Afaceri Rezina
Keystone Moldova
Locuința Protejată Lăpușna
Organizaţia Teritorială Floreşti a Asociaţiei
Nevăzătorilor din RM
ONG „Alternativa”, r-ul Ialoveni
ONG „Aripi Europene”, r-ul Ștefan Vodă
ONG Centrul pentru copii „Armonie”, r-ul Dubăsari
ONG „Clubul femeilor”, r-ul Dubăsari
ONG Fenix XXI, r-ul Căușeni
ONG „Generația PRO” Olănești , r-ul Ștefan Vodă
ONG „Gutta Club”, r-ul Ștefan Vodă
ONG„Izvorul râului Bîc”, r-ul Călărași
ONG „Începutul vieții”, mun. Bălți
ONG ”Încredere”, r-ul Drochia
ONG „Moștenitorul”, r-ul Ungheni
ONG „Noosfera”
ONG „Romana”, r-ul Glodeni
ONG „Sadoveanca”, r-ul Călărași
ONG „Viitorul”, r-ul Cantemir
„Regina Pacis”
Studenţii voluntari ecologi (SVE)
Y-PEER Orhei

 16 biserici:
Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” s.
Ghidighici
Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” or. Rezina
Biserica „Sf. Anton”, Șoldănești
Biserica „Sfîntul Dumitru”, com. Coșnița, r-ul Dubăsari
Biserica „Sfîntul Gheorghe” s. Dahnovici, com.
Bobeica, r-ul Hîncești
Biserica „Sfîntul Mihail și Gavril” s. Drăgușeni, com.
Bobeica, r-ul Hîncești
Biserica s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia

Biserica s. Temeleuți, r-ul Călărași
Biserica s. Hogineşti, r-ul Călărași
Biserica s. Todirești, r-ul Ungheni
Biserica s. Măcărești, r-ul Ungheni
Biserica s. Milești, r-ul Nisporeni
Biserica s. Ulmu, r-ul Ialoveni
Biserica „Sfinţii martiri Brîncoveni”, or. Ialoveni
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, r-ul Ștefan Vodă
Direcția Mitropolitană

 70 alte forme de organizare (asociații părintești și pedagogi, cluburi, comisii, comitete, consilii,
fonduri, grupuri de inițiativă, senate,etc.):
Asociaţia Părinţilor din Grădiniţa creşă Licurici s.
Baccealia, r-ul Căușeni
Asociaţia părinţilor copiilor din Grădiniţa Foişor, or.
Căinari, r-ul Căușeni
Asociația părinți și pedagogi s. Vertiujeni, r-ul Florești
Asociaţia Părinţilor și Profesorilor ”Speranța” din LT
Ștefan cel Mare și Sfânt s. Taraclia, r-ul Căușeni

Biroul Electoral Local, s. Costești, r-ul Ialoveni
Clubul de voluntari din Lapusna (CVL), r-ul Hîncești
Clubul „Promovarea lecturii în Orhei”, or. Orhei
Clubul Voluntarilor din Bobeica, r-ul Hîncești
Clubul „YouthHub”, r-ul Căușeni
Comisia metodică a diriginților LT ”Alexandru cel Bun”,
or. Rezina
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Comitetele de părinți LT „Alexandru cel Bun”, or.
Rezina
Consiliul Consultativ al Copiilor din raionul Călărași
Consiliul Consultativ al Copiilor din r-nul Nisporeni
Consiliul Elevilor al Centrului de excelență în
construcții, mun. Chișinău
Consiliul Elevilor s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi
Consiliul Elevilor s. Cotova, r-ul Drochia
Consiliul Elevilor LT s. Holercani, r-ul Dubăsari
Consiliul Elevilor din LT Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
Consiliul Elevilor LT „Ștefan Vodă”, r-ul Ștefan Vodă
Consiliul Elevilor Gimnaziul s. Mîndîc, , r-ul Drochia
Consiliul Elevilor Gimnaziul s. Săseni, r-ul Călărași
Consiliul Elevilor din Şcoala Primară Călăraşi
Consiliul Elevilor al Gimnaziului s. Gherman, r-ul
Ungheni
Consiliul Local al Elevilor s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
Consiliul Local al Elevilor Gimnaziul s. Ustia, r-ul
Dubăsari
Consiliul de părinţi Gimnaziul s. Mîndîc, r-ul Drochia
Consiliul de părinţi LT „A. Mateevici”, r-ul Ungheni
Consiliul Electoral de Circumscripţie or. Drochia
Consiliul Raional de Tineret Floreşti, r-ul Florești
Colectivul artistic „Danser”, r-ul Glodeni
Colectivul artistic „Stîrcianschie dzvonecichi”, r-ul
Glodeni
CLE Gimnaziul s. Hogineşti, r-ul Călărași
CLE LT Alexandru cel Bun, or. Rezina
Consiliul Local de Tineret (CLT) s. Costești, r-ul Ialoveni
CLT s. Dereneu , r-ul Călărași
CLT s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari
CLT s. Mileştii Mici, r-ul Ialoveni
CLT com. Ţipala, r-ul Ialoveni
Echipa „Festivalul Voluntarilor”
Eco clubul s. Cotova, r-ul Drochia
Fondul pentru Tineri Ialoveni
Fondul pentru tineri Ștefan Vodă
Grupul de Auto-Reprezentanți Fălești
Grupul de Auto-Reprezentanți Ungheni

Grupul de inițiativă „Implică-te și tu!”, IP Liceul
Teoretic „D. Cantemir”, r-ul Cantemir
Grupul de inițiativă „Cheia Succesului”, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „De la drept la Acțiune”, or.
Hîncești
Grupul de inițiativă „Forța”, com. Mileștii Mici, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti, r-ul
Cantemir
Grupul de inițiativă „Coloritul" s. Tipala, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Green peace” s. Bardar, r-ul
Ialoveni
Grupul de inițiativă „Inspiraţie”, s. Costeşti, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă în frunte Novacov Valeriu, r-ul
Cantemir
Grupul de inițiativă s. Isacova, r-ul Orhei
Grupul de inițiativă LT s. Puhoi, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Navi’’, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Noua generație”, s. Ulmu, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Orizonturi”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Plai natal”, s. Văsieni, r-ul
Ialoveni
Grupul de inițiativă „Simul”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Speranţa”, Costeşti, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Tinerii activi din Văsieni”, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Tinerii contra HIV/SIDA şi
hepatitelor virale”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Tinerii creativi”, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Tinerii naturalişti”, s. Horeşti, r-ul
Ialoveni
Grupul de voluntari „Elita”, or. Leova
Grupul de voluntari Seniori s. Saharna Nouă, r-ul
Rezina
Senatul elevilor LT „D. Cantemir”, r-ul Cantemir
Senatul Gimnaziului Baroncea
Senatul LT A. Mateevici s. Zaim, r-ul Căușeni

31 organizații comerciale:
Aeroportul Internaţional or. Mărculeşti
Agrofirma “Doroţcaia Agro”, r-ul Dubăsari
Boekestijn Transport Service, r-ul Strășeni
Compania AVE Ungheni , r-ul Ungheni
„DAAC - HERMES" S.A., r-ul Drochia
GŢ Bejenaru Vladimir, r-ul Cantemir
IAR- Rezina
Întreprinderea Intercomunitară de Servicii Comunale
,,Chetrosu Service”, r-ul Drochia
Întreprinderea Municipală „Direcția de producție a
gospodăriei comunale și de locuințe Fălești”
Întreprinderea Municipală GOSPODĂRIA COMUNALĂ
ŞI EXPLOATAREA LOCUINŢELOR DIN DROCHIA
Întreprinderea Municipală ”Gospodăria comunală a
satului Țarigrad”, r-ul Drochia
Î.M. „Gospodăria Comunală” Glodeni

ÎM „Servicii comunale locative” Rezina
Î.S. Silva-Sud Cahul
Limuzine.md
Magazinul „Lumea Copiilor”, com. Coșnița, r-ul
Dubăsari
„NEXUS” REZINA
Pizzeria „Starkebab”, mun. Bălți
S.C. PRO-MAPIX S.R.L., Reţeaua de magazine
ProBirotica
SISLAB Rezina
SRL ANDIBAM GRUP, r-ul Rezina
SRL „Glia Șurenilor”, r-ul Drochia
SRL NAIDROB, r-ul Rezina
SRL OFICIU EXPRES, r-ul Rezina
SRL PRIMVEG, r-ul Rezina
SRL RINCEA-PRIM, r-ul Rezina
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SRL „Stetudal Grup”, r-ul Rezina
SRL „Tranns-Spectru”, or. Rezina
SRL „Tranzit”, r-ul Rezina

VIP HD studio
WE-trade, r-ul Drochia

17 organizații (new) media:
Costești Tv, r-ul Ialoveni
FlorTV, or. Florești
Moldova1
PP „Cuvântul”, or. Rezina
Portalul civic.md
Publicaţia independentă „Cuvîntul liber”, r-ul Leova
Revista „Altarul Credinței”, r-ul Ștefan Vodă
Revista raionala „Deșteptarea”, r-ul Nisporeni
www.milestiimici.net

Revista școlară din LT ”A. Mateevici”, r-ul Șoldănești
Tele Radio Moldova
Televiziunea Elita, or. Rezina
Ziarul Acasă, r-ul Șoldănești
Ziarul local PRIER, or. Ștefan Vodă
Ziarul raional „Deșteptarea”
Ziarul școlar „Adolescentina ”, r-ul Șoldănești
www.impulstv.com
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V. Programul de voluntariat și de caritate TDV
În perioada ianuarie-februarie 2016, întreaga echipă, inclusiv voluntarii, au contribuit la elaborarea
documentelor necesare pentru obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat
de la Comisia de certificare a instituțiilor gazdă ale activității de voluntariat (CCIGAV) de pe lângă
Ministerul Tineretului și Sportului (MTS). Principalele documente elaborate au fost Programul de
voluntariat TDV (include planul de acțiuni anual) și Regulamentul intern privind implicarea
voluntarilor. În baza lor TDV a primit certificatul de instituție gazdă a activității de voluntariat pe
data de 15 aprilie 2016.
Conform noului Program de voluntariat, Programul de caritate ”Adoptă un sat” demarat în 2010
și care a continuat neîntrerupt până în prezent va fi parte a Programului de voluntariat.
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VI. Politici publice de dezvoltare a sectorului naţional de
voluntariat
În 2016 TDV a continuat să promoveze implementarea Legii Voluntariatului Nr. 121 din
18.06.2010.
Pe 31 martie 2016 TDV s-a întâlnit cu Biroul Național de Statistică și Ministerul Tineretului și
Sportului. S-a discutat despre formularele de raportare a datelor statistice ale instituțiilor gazdă a
activității de voluntariat. Scopul ședinței a fost de a stabili modul de măsurare a activității de
voluntariat pentru a face posibilă evaluarea proiectelor finanțate și măsura rezultatele obținute.
Deciziile au fost publicate pe blogul TDV aici.
TDV a comunicat prin scrisori cu autoritățile publice implicate în implementarea cadrului normativ
în domeniul voluntariat. În acest sens s-a adresat prim-ministrului scrisoarea 10-04 / 16 din 20
aprilie 2016. S-a solicitat o întâlnire cu Ministerul Educației pentru a găsi o soluție pentru
recunoașterea / validarea competențelor coordonatorilor de voluntari. Vedeți scrisoarea 08-04 /
16 din 20 aprilie 2016 și scrisoarea 21-06 / 16 din 21 iunie 2016. Mai multe informații au fost
postate pe internet aici, aici și aici. Ca urmare, pe data de 6 iulie 2016 a avut loc o ședință la care
s-au luat decizii importante.
TDV a solicitat, prin scrisoarea 06-04 / 16 din 18 aprilie 2016, Ministerului Finanțelor (MF) o
ședință pentru a găsi o soluție privind adoptarea proiectul de Hotărâre de Guvern privind
rambursarea cheltuielilor voluntarilor indispensabile activităților de voluntariat. MF a trimis
scrisoarea 07-03 / 517 din 10 iunie 2016 la care TDV a răspuns prin scrisoarea 20-06 / 16 din 21
iunie 2016. Mai multe informații au fost distribuite pe internet aici, aici și aici.
TDV a solicitat prin scrisoarea 11-04 / 16 din 26 aprilie 2016 Ministerului Muncii, Protecției
Sociale și Familiei (MMPSF) o soluție pentru: a) crearea ocupației de Coordonator de Voluntariat
în cadrul autorităților și instituțiilor publice; B) formula de calcul a vechimii în muncă pentru
activitatea de voluntariat. MMPSF a trimis scrisoarea 01-1941 din 19 mai 2016 la care TDV a
răspuns prin scrisoarea 19-06 / 16 din 21 iunie 2016. Mai multe informații găsiți aici, aici și aici.
TDV a primit de la MMPSF scrisoarea 01-2848 / 11.07.2016 prin care am fost informați că pentru a
se stabili ocupația de Coordonator de voluntari trebuie depusă o cerere care să includă
responsabilitățile funcționale ale poziției și dinamica ocupației pe piața muncii, însoțită de avizul
ministerului responsabil, a asociației patronale și comitetului sectorial în formarea profesională.
Mai multe informații găsiți aici. Pe 8 august 2016 TDV a solicitat în scris avize de la Ministerul
Tineretului și Sportului, Confederația Națională a Patronatelor din Moldova și Confederația
Națională a Sindicatelor, care au fost recepționate pe 1-2 septembrie și 9 septembrie 2016. Vedeți
avizele aici, aici și aici. Pe 14 septembrie 2016 TDV a depus la Cancelaria MMPSF cererea privind
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includerea ocupației de Coordonator de voluntari în Clasificatorul ocupațiilor din Republica
Moldova (CORM) la grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.
TDV a solicitat prin scrisoarea 13-04 / 16 din 28 aprilie 2016 o întâlnire cu Ministerul Tineretului și
Sportului (MTS). MTS a trimis scrisoarea T-70/16 din 24 mai 2016 la care TDV a răspuns prin
scrisoare 17-06 / 16 din 13 iunie 2016. Mai multe informații vedeți aici, aici și aici. Ședința cu MTS
a avut loc pe 16 mai 2016, ocazie cu care s-au luat următoarele decizii.
După ce în luna iunie 2016 a fost publicat „Raportul de evaluare finală. Implementarea Strategiei
de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015. Iunie 2016. Întocmit: Gheorghe Caraseni”, TDV a venit
cu comentarii, completări şi rectificări prin documentul „Comentarii cu referinţă la Obiectivul
General 3 Dezvoltarea spiritului civic şi a voluntariatului din Raportul de evaluare finală
Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015 (întocmit de Gheorghe
Caraseni.”
Pe 4-5 iulie 2016, TDV a participat la cea de-a 7-a ediție a Conferinței anuale „Cooperarea dintre
Parlament și Societatea Civilă”. În prima zi au avut loc patru ateliere. Cu această ocazie, TDV,
Secretariatul Coaliției de Voluntariat a prezentat Tezele pentru Atelierul „Implementarea și
continuitatea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile” din cadrul Conferinței anuale
„Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”, ediția a VII-a, următorii pași care trebuie
întreprinși în dezvoltarea sectorului de voluntariat fiind problemele urgente menționate în
Rezoluția Forumului Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, ediția a VIII-a. Aceste teze au
fost reamintite în a doua zi a conferinței, care au avut loc în clădirea Parlamentului, când au
discutat diverse subiecte, cum ar fi prezentarea unor modele eficiente de cooperare în segmentul
politicii publice între Parlament, Guvern și societatea civilă, identificarea soluțiilor de consolidare a
transparenței deciziilor Parlamentului și Guvernului și stabilirea unei cooperări comune între
Guvern, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.
TDV a participat 18 noiembrie 2016 la ședința organizată de Parlament pentru crearea grupurilor
de lucru responsabile de revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii 20122015. TDV a devenit organizație membră a subgrupului III „Dezvoltarea spiritului civic și a
voluntariatului”. Vedeți Dispoziția Președintelui Parlamentului Republicii Moldova privind
instituirea Grupului de lucru din 25 noiembrie și foto aici. Prima ședință a subgrupului III privind
revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015 s-a desfășurat pe 19 decembrie
2016 în Sala de conferințe a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Propunerile TDV au
fost acceptate și incluse în Obiectivul general 3 din draftul Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru perioada 2017-2020 care
urmează să fie adoptat de către Parlament.
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VII. Instruiri , consultanță și expertiză
Un training SEV la Chișinău a fost organizat pe 9 - 10 februarie 2016 de către TDV în parteneriat cu
Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat România (www.provobis.ro). La
eveniment au participat 20 de coordonatori voluntari din diferite ONG-uri și instituții publice din
Moldova. Concursul de selecție a participanților a fost lansat pe 18 ianuarie, iar rezultatele
selecției au fost anunțate public pe 1 februarie. Vedeți foto de la instruiri aici și aici. Pe 16
februarie 2016, pe Platforma Națională de Voluntariat din Republica Moldova (www.voluntar.md)
și pe Facebook a fost postat / distribuit articolul Oportunități SEV pentru tinerii din Moldova.
TDV a oferit consultări gratis privind legislația și pregătirea dosarului pentru a-l depune la Comisia de
certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat (CCIGAV). TDV a verificat dacă documentele
pentru certificare sunt în conformitate cu cadrul de reglementare și a oferit sugestii pentru
îmbunătățirea conținutului acestora. Centrul Internațional de Instruire și Dezvoltare Profesională
(CTPD), Asociația "Promo-LEX" și AO Milenium III au solicitat informații prin e-mail înainte de
depunerea dosarului la CCIGAV, iar aproximativ 10 organizații / instituții publice și private au solicitat
prin telefon informații cu privire la procesul de certificare.
TDV a participat ca expert la lucrările Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă a activității de
voluntariat (CCIGAV) din 16 februarie 2016, ocazie cu care s-a decis ca filialele organizațiilor
private să poată obține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat direct prin adăugarea
la cererea de solicitare a unei scrisori de confirmare că organizația de bază este de acord cu
Programul de voluntariat al filialei respective. De asemenea, s-a decis că, în cazul organizațiilor
publice subordonate, solicitantul statutului este autoritatea / instituția publică care a emis ordinul
/ decizia de a crea această structură.
Pe 23 martie 2016 TDV s-a întâlnit cu expertul responsabil de elaborarea Raportului de monitorizare
privind implementarea acțiunilor de voluntariat cuprinse în Planul de acțiune al Strategiei pentru
Dezvoltarea Societății Civile (SDSC) 2012-2015. TDV a furnizat datele necesare pentru Gheorghe
Caraseni în vederea elaborării unui raport cât mai exact posibil.
Pe 27 aprilie 2016, Pro Vobis (România) în parteneriat cu TDV, a organizat webinarul „EVS
Practic”. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului "Creșterea capacității organizațiilor din
Moldova de a avea acces la oportunitățile de voluntariat disponibile la nivel european" finanțat de
FOND România prin Ministerul Afacerilor Externe, RoAid în parteneriat cu PNUD. Găsiți mai
multe informații aici, aici și aici.
În august 2016, s-a cerut de la Eimar Veldre, Advisor, Public Order and Criminal Policy Department,
Ministry of the Interior of Estonia și s-a transmis Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei cadrul
de reglementare legat de voluntariat disponibil în limba engleză, cum ar fi General overview about
volunteers in policing, rescue including firefighting and maritime, The law regulating the
volunteers in the Police, The law regulating the volunteers in rescue and firefight (chapter 7), The
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law regulating the maritime rescue volunteers (Chapter 5/1) pentru a promova experiența estonă
din cadrul grupului de lucru ministerial creat pentru a dezvolta un program de voluntariat al MAI.
Pe 13 septembrie 2016, TDV a participat la consultările publice cu privire la proiectul Strategiei
naționale de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2017-2021, organizat de Ministerul
Muncii, Protecției Sociale și Familiei în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare și Organizația Internațională a Muncii. Vedeți aici.
Din octombrie 2016 și-a început activitatea Clubul de Expertiză în Domeniul Voluntariat care
funcționează ca serviciu în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu. Întâlnirile clubului, sub
forma unor ateliere, pun în discuție teme actuale ce țin de dezvoltarea la nivel de politici a
diverselor tipuri de voluntariat. La ateliere se colectează idei și recomandări din partea
participanților (autorități și instituții publice, precum și organizații ale societății civile) pentru a fi
promovate pe Internet și trimise prin scrisori oficiale spre analiză către autoritățile publice centrale
sau autorități publice locale pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă. Ca rezultat al acestor
prime 5 întâlniri (20 și 21 octombrie, 28 noiembrie, 12 și 19 decembrie) au fost publicate
următoarele articole: Voluntariatul 50+, Voluntariatul în situații de urgență, Voluntariatul pentru
biblioteci, Voluntariatul religios și Voluntariatul susținut de angajator.
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VIII. Alte activități


ianuarie 2016 – TDV a aplicat cu un proiect la Ministerul Tineretului și Sportului și unul
la Ambasada Germaniei.



25 februarie 2016 – TDV a participat la „Târgul de voluntariat” organizat de
Universitatea de Stat din Moldova și Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa
Muncii. Vedeți fotografii aici.



martie 2016 – TDV a aplicat cu un proiect la Robert Bosch Stiftung (RBSG) and the
Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund (BST) pentru a
pune în practică rezoluția privind voluntariatul a Adunării Generale a Națiunilor Unite
adoptată în noiembrie 2015, în contextul Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă,
intitulată Integrating volunteering into peace and development: the plan of action for
the next decade and beyond.



30 martie 2016 – TDV a participat la prezentarea Programului LEADER pentru
Dezvoltare Rurală de către Asociația pentru Politică Externă (APE). Au fost discutate
folosirea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) ale Programului LEADER ca parte a
Grupurilor de Lucru Consultative preconizate a fi create prin intermediul infrastructurii
de voluntariat din Acțiunea 3.2.1.1. Crearea Grupului de Lucru Consultativ Național și
a Rețelei Grupurilor de Lucru Consultative Locale în domeniul voluntariatului în
conformitate cu Planul de Acțiuni al Strategiei pentru Dezvoltarea Societății Civile
(SDSC) 2012-2015.



31 martie 2016 – TDV a participat la Cluster Club-ul "Instrumente de motivare
nefinanciar pentru manageri" realizat de Centrul de Formare și Consultanță
Organizațională (CICO).



Mai 2016 – TDV a finalizat Raportul Săptămânii Naționale a Sănătății (SNS)
2015, Calendarul de activități SNS 2015 și Calculul valorii evenimentelor din SNS 2015.



15-16 iunie 2016 – TDV a participat la reuniunea Grupului de Lucru 4: "Contacte între
oameni" în cadrul Platformei Parteneriatului Estic. Evenimentul a vizat următoarele
subiecte: activități și inițiative comune pentru anul 2016; Schimb de experiență privind
monitorizarea și implicarea în politica publică; ERASMUS + și perspectivele statelor
membre ale Parteneriatului Estic; Detalii privind conferința "Drepturile tineretului",
care va avea loc în perioada 27-28 octombrie 2016 în Bratislava; Rolul societății civile în
reforme. Vedeți foto aici.
23 iunie 2016 – TDV a participat la cea de a 15-a aniversare a Agenției Elvețiene pentru
Dezvoltare și Cooperare (SDC) la eveniment fiind prezenți Directorul general SDC
Manuel Sager și Vice directoarea SDC Elisabeth von Capeller.





august - septembrie 2016 – TDV a distribuit pe Facebook postările echipei de
organizare a Festivalului Voluntarilor care vizau promovarea voluntariatului: De ce să
facem voluntariat? (vedeți aici, aici și aici), Mituri despre voluntariat (vedeți aici și aici),
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Legea privind voluntariatul (vedeți aici și aici), Cât de populare sunt activitățile de
voluntariat și instruirile pentru moldoveni?


septembrie 2016 – TDV a desfășurat o activitate intensă pentru pregătirea Săptămânii
Naționale de Voluntariat (SNV) 2016 „Hai în gașca voluntarilor!”, ediția a X-a. S-a
anunțat pe 7 septembrie 2016 concurs pentru poziția de Coordonator comunicare, pe 8
septembrie 2016 s-a lansat concursul de ocupare a posturilor vacante pentru
Coordonatorii SNV Raionali / Municipali, iar pe 26 septembrie 2016 s-a lansat invitația
la implicare în SNV 2016. S-au transmis 21 de scrisori oficiale de delegare pentru
coordonatori către Președinții consiliilor raionale și Primarii municipiilor, 16 invitații
oficiale pentru implicarea ministerelor și 26 de cereri oficiale adresate APL pentru a
permite coordonatorilor să participe la 3 ateliere de instruire regionale.



23 septembrie 2016 – TDV a fost implicat în Civic Fest 2016: Moldova pentru cetățeni,
într-o dezbatere publică: Ce (nu) este societatea civilă? care a avut ca scop discutarea
definițiilor societății civile și ce presupune noțiunea de societate civilă.



octombrie - noiembrie 2016 – TDV a trimis scrisori pentru implicare în SNV 2016 și în
atelierele Clubului de Expertiză din Domeniul Voluntariatului. Au fost trimise 21 de
scrisori oficiale în SNV 2016: 12 scrisori primului-ministru, președintelui și
vicepreședintei Parlamentului și comisiilor parlamentare; 5 scrisori către liderii
principalelor biserici; 4 scrisori către președinți ai consiliilor raionale și primăriilor din
municipii. TDV a trimis 10 scrisori oficiale pentru a participa la atelierele Clubului de
Expertiză din Domeniul voluntariatului: 4 scrisori adresate prim-ministrului și
miniștrilor; 6 scrisori către liderii principalelor biserici.



17 octombrie 2016 – TDV a participat ca vorbitor în Conferința „Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă - Conectare, Implicare şi Sustenabilitate” organizată de Biblioteca
Municipală B.P. Hasdeu.



28 octombrie 2016 – TDV a participat la evenimentul organizat de Parlamentul
Republicii Moldova intitulat „Participarea societății civile și a cetățenilor în procesele
parlamentare”.



1 noiembrie 2016 – Un expert TDV a participat la elaborarea Indexul de sustenabilitate
al organizațiilor societății civile 2016.



16 noiembrie 2016 – TDV a făcut parte din Comisia de Jurizare a Premiului Municipal
pentru Tineret, ediția 2016.



28 noiembrie 2016 – TDV a participat la conferința cu genericul „Acordul de Asociere
Republica Moldova-UE – noi oportunități și provocări” dedicată lansării Manualului
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” de către Centrul Analitic
Independent Expert-Grup în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Europene (CEPS).



4 decembrie, 2016 – Festivalul Voluntarilor, ediția a XIV-a s-a desfășurat la Teatrul
Eugen Ionesco având ca temă stilul etno. TDV în calitate de Secretariat al Coaliției
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Voluntariat a participat la întâlnirile de pregătire și a făcut parte din Comisia de Jurizare
a concursului. Cei mai activi 6 Coordonatori Raionali au fost premiați pentru prima dată
de către Președintele Parlamentului. Găsiți foto aici.
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