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Calendar naţional de activităţi  
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a IX-a, 11-17 mai 2015 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Ce, unde, când? 
( Descrierea evenimentului) 

Organizaţia 
responsabilă 

Parteneri Beneficiari Date de contact Promovare 

Luni 
11 mai 
 

Anenii Noi  
 

Salubrizare – curăţarea  canalului de scurgere a 
apelor (I) 
 
Locul desfășurării: strada Chişinăului, or. Anenii Noi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: curăţarea  canalului de scurgere a apelor 
pe strada Chişinăului, or. Anenii Noi 

Echipele de  
voluntari din LT 
“Puşkin”   

  Bogovic Olga,  
079 233 453,  
obogovic@mail.ru 

 

“Un pic de atenţie” - suntem egali  
 
Locul desfășurării: Centrul  de resurse din LT “M. 
Eminescu” 
Orele: 8:30 – 14:00 
Descrierea:  

echipele de  
voluntari 
conduse de Vlad 
Buga şi  
Ardeleanu  
Dorina 

 Copii cu CES 
din Centrul  de 
resurse din LT 
“M. 
Eminescu” 

Bogovic Olga,  
079 233 453, 
obogovic@mail.ru 

 

Bălţi       

Cahul       

Căuşeni 
 

Dezbatere publică: Respectarea Codului 
Educaţional în insituţiile preşcolare în contextul 
implicării surselor financiare ale părinţilor în 
activităţile instituţiei – act benevol sau impunere  
 
Locul desfășurării: Sala de şedinţe a Consiliului 
raional Căuşeni  
Ora: 11:00 
Descriere: Cu participarea directorilor şi metodiştilor 
insituţiilor preşcolarea se va analiza oportunitatea de 
implicare a părinţilor în procesul educaţional prin 
depăşirea situaţiei de încasarea ilegală a banilor 
pentru diverse activităţi. 

Asociaţia 
Psihologilor 
Tighina 

Direcţia 
învăţământ 
Căuşeni 

Părinţii 
copiilor din 
insituţiile 
preşcolare 

Vera Ciuchitu  
069086731 
V_ciuchitu@yahoo.c
om 

 

mailto:obogovic@mail.ru
mailto:obogovic@mail.ru
mailto:V_ciuchitu@yahoo.com
mailto:V_ciuchitu@yahoo.com
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Chişinău Eveniment naţional de lansare SNV 2015 
 
Locul desfășurării: Parcul Valea Trandafirilor 
Ora: 13:00 
Descrierea: Va avea loc o Conferinţă de Presă în care 
se vor prezenta acţiunile realizate în Caravana 
Naţională a Voluntariatului 2015 şi activităţile care 
urmează în Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2015. Deţinuţii voluntari de la Penitenciarul nr.15 
Cricova vor picta un mesaj uriaș pe asfalt: 
“Schimbarea în bine începe de la tine” care va putea 
fi văzut și de pe viaduct. De asemenea va avea loc o 
licitaţie a tablourilor pictate de deţinuţi la care vor 
participa și persoane publice, iar banii colectaţi vor fi 
redirecţionaţi pentru operaţia unui copil dintr-o 
familie aflată în dificultate.  

Asociaţia 
obștească 
“Tinerii pentru 
dreptul la viaţă” 
(TDV) 

Penitenciarul 
nr.15 Cricova 

 Antoniţa Fonari,  
079 450 028, 
antonina.fonari@gm
ail.com  

http://www.consiliulong.
md/incepe-saptamana-
nationala-a-
voluntariatului-2015/ 
 
http://www.mts.gov.md
/content/demarat-
saptamana-nationala-
voluntariatului 
 
http://www.infoeuropa.
md/campanii-
europene/saptamana-
nationala-a-
voluntariatului-2015-hai-
in-gasca-voluntarilor/ 
 
http://www.civic.md/stir
i-ong/28364-calendarul-
national-de-activitati-
saptamana-nationala-a-
voluntariatului-snv-
2015-editia-a-ix-a.html 
 
http://www.trm.md/ro/
buna-diminea-a/buna-
dimineata-din-13-mai-
2015-partea-i/ 
 
http://www.penitenciar.
gov.md/ro/content/s%C
4%83pt%C4%83m%C3%
AEna-
na%C8%9Bional%C4%83
-voluntariatului-
2015%E2%80%9D-
%E2%80%93-
deschis%C4%83-de-
de%C8%9Binu%C8%9Bii-
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penitenciarului-nr15-
%E2%80%93 
 
http://m.adevarul.ro/mo
ldova/social/cum-vor-
salva-viata-unui-copil-
opt-detinutidin-
penitenciarul-nr-15-
cricova-
1_5550cc8ecfbe376e351
4f209/index.html 
 
http://stiri.tvr.ro/detinut
ii-din-cricova-implicati-
in-actiuni-de-
voluntariat_60261.html 
 
https://tdvmoldova.wor
dpress.com/2015/05/12
/calendarul-national-de-
activitati-saptamana-
nationala-a-
voluntariatului-snv-
2015-editia-a-ix-a/ 
 
http://www.ipn.md/ro/s
ocietate/69284 
 
http://realitatealive.md/
live-conferin-a-de-presa-
privind-desfasurarea-
saptamanii-nationale-a-
voluntariatului-2015-hai-
in-gasca-
voluntarilor_20479.html 
 
http://newsmoldova.md
/11052015/flux-de-
stiri/100943.htm 
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http://www.allfun.md/ar
ticle/42201 
 
http://www.realitatea.m
d/a-fost-lansata-
saptamana-nationala-a-
voluntariatului-2015--
implica-te-si-tu-
_20502.html 
 
http://trm.md/ro/social/
demareaza-saptamana-
nationala-a-
voluntariatului/ 
 
http://www.tv7.md/ro/s
ocial/s-a-lansat-
saptamana-nationala-a-
voluntariatului/ 

Concurs de desen „Voluntar Exemplu” (I) 
 
Locul desfășurării: I Etapă – la nivel municipal 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul este să informăm tinerii cu 
dizabilităţi despre SNV și activităţile de voluntariat și 
să-i încurajăm să devină și ei voluntari exemplu 
pentru semenii lor. Se va efectua sesiunea de desen 
la nivel local în cadrul a 10 organizaţii: 7 Centre de zi 
și de plasament pentru copii și tineri cu dizabilităţi și 
3 ONG. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii și 
Tineri cu 
dizabilităţi fizice 
(CCCT) 

Direcţia 
Municipală 
pentru 
Protecţia 
drepturilor 
Copilului; 
Centrul de zi și 
de plasament 
pentru copii și 
tineri cu 
dizabilităţi; 
Primăria mun. 
Chișinău 

Copii și tineri 
cu dizabilităţi 

Ina Nenov, 
069 309 893 

https://www.facebook.c
om/ccctactiv/photos/a.3
82264281922022.10737
41836.12650609416451
0/469039493244500/?ty
pe=1 
 
http://jurnaltv.md/ro/ne
ws/2015/5/15/hai-in-
gasca-voluntarilor-
10122173/# 

Cimişlia 
 

Activitate de salubrizare a cimitirului și stadionului 
s. Selemet 
 
Locul desfășurării: s. Selemet 
Ora: 15:00 
Descrierea: Activitate de salubrizare a cimitirului si 
stadionului precum si zonei centrale a satului cu 

Grupul de 
iniţiativă 
Selemet 

 Cetăţenii 
satului 
Selemet 

Moraru Elena 
060 575 665 
Melena_moraru@ma
il.ru  
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scopul de a mentine curatenia cu ocazia festivalului 
iProsop 

Criuleni 
 

Plasarea anunturilor si boxelor de colectare a 
banilor 
 
Locul desfășurării: Liceele si gimnaziile din 
localitatile Criuleni, Boșcana, Jevreni, Bălășești, 
Cimișeni, Coșerniţa 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Banii colectaţi vor fi donaţi unui băieţel 
din s. Dubăsarii Vechi 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Liceele și 
gimnaziile din 
Criuleni, 
Boșcana, 
Jevreni, 
Bălășești, 
Cimișeni, 
Coșerniţa 

Un băieţel din 
satul Dubăsarii 
Vechi 

  
https://www.facebook.c
om/crtunit/photos/a.61
2789982152153.107374
1865.518010184963467
/752257521538731/?typ
e=1 
 
https://www.facebook.c

om/media/set/?set=a.75

3218484775968.107374

1977.518010184963467

&type=1 

Lansarea SNV Criuleni 
Descriere: 
Pe data de 9 mai, Centrul Resurse pentru Tineri 
”UniT” a lansat Săptămîna Națională a 
Voluntariatului 2015, care se va desfășura în 
perioada 11-17 mai. 
Tinerii au discutat despre calendarul activităților 
și impactul acestora. 
La fel în cadrul ședinței s-a lansat Campania 
raională de colectare de fonduri cu denumirea 
”Ajută-mă să arăt ca tine”. 
Campania are scop colectarea banilor pentru 
Alexei, baiatul de  
13 ani din s. Dubasarii Vechi care a ramas 
desfigurat de un incendiu la vîrsta de 2 ani. De 
atunci, e nevoit sa infrunte zilnic prejudecati si 
priviri ciudate. 
Tot ce își dorește băiatul este să arate la fel ca 
și ceilalți, mai ales acum, cand medicina face 
minuni in toata lumea, baiatul nu poate scapa de 

     
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
2249804872836.107374
1974.518010184963467
&type=1 
 
 
 

https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/752257521538731/?type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753218484775968.1073741977.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753218484775968.1073741977.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753218484775968.1073741977.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753218484775968.1073741977.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753218484775968.1073741977.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752249804872836.1073741974.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752249804872836.1073741974.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752249804872836.1073741974.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752249804872836.1073741974.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752249804872836.1073741974.518010184963467&type=1
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necazul sau, din cauza saraciei. 
Haideți împreună să donăm câte un pic pentru 
ca șansele lui Alexei să devină tot mai mari și 
mai realizabile. 

Dubăsari       

Edineţ       

Fălești Teatru Social dedicat voluntariatului și 
stereotipurilor legate de Uniunea Europeană 
 
Locul desfășurării: or. Fălești 
Ora: 
Descrierea: 
 

Consiliul 
Naţional al 
Tineretului din 
Moldova 
 
 
 

Direcţia de 
Învăţămînt 
Fălești 

Tineri, elevi 
 
 
 
 
 
 

Petru Cliofos 
069025182 
petrucliofos@mail.ru 
 
 
 
 

 

Training cu Voluntarii ,,Angajăm Primar,, 
 
Locul desfășurării:  L.T. ,, Mihai Eminescu ,, Or. 
Fălești 
Ora: 10:00 
Descrierea: Impotanţa participării active în procesul 
de vot, la Alegerile Locale din 14 Iunie 

Grupul de 
Iniaţiativă 
Locală 
,, Înger Invizibil,, 

 Tinerii/elevii Petru Cliofos 
069025182 
petrucliofos@mail.ru 

 

Hînceşti 
 

Ziua Europei in Bobeica 
 
Locul desfășurării: Liceul Bobeica 
Ora: 14:00 
Descrierea: Va fi organizata Ziua Europei in Bobeica, 
scopul fiind informarea beneficiarilor despre aceasta 
sarbatoare si beneficiile zonei euro. 

Always together Liceul Teoretic 
Bobeica 

Elevi si 
profesori 

Bucur Stela 
079 258 625 
aoat@mail.com  

 

Ialoveni 
 

Oră informativă: Sănătatea Reproductivă 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publica Costești 
Ora: 14:00 
Descriere: Voluntarii AO Altrnativa vor organiza în 
incinta bibiliotecii sătești o oră informativă pentru 
toţi cititorii avizași și pentru toţi cei care calcă pragul 
instituţie. Ora informativă se va baza pe informaţii 
referitoare la sănătatea reproductivă, si va avea 
scopul de a dezvolta tinerilor cunoștinţe, atitudini, 
deprinderi utile de viaţă și de a-i convinge să își 

Asociaţia 
Obștească 
Alternativa 

Y-PEER 
Moldova 
Biblioteca 
Publică 
Costești 

Toţi citiorii, 
vor fi invitaţi 
elevi din cele 
3 scoli din sat. 

Lena Bîrca 
069 358 284 
lenabirca10@mail.co
m 
 

http://ialovenionline.md
/social/3149-particip-i-
tu-in-raionul-ialoveni-s-
a-dat-startul 
 
http://alternativa.org.m
d/saptamina-nationala-
a-voluntariatului-a-dat-
startul-in-biblioteca-
publica-costesti/ 
 

mailto:petrucliofos@mail.ru
mailto:petrucliofos@mail.ru
mailto:aoat@mail.com
mailto:lenabirca10@mail.com
mailto:lenabirca10@mail.com
http://ialovenionline.md/social/3149-particip-i-tu-in-raionul-ialoveni-s-a-dat-startul
http://ialovenionline.md/social/3149-particip-i-tu-in-raionul-ialoveni-s-a-dat-startul
http://ialovenionline.md/social/3149-particip-i-tu-in-raionul-ialoveni-s-a-dat-startul
http://ialovenionline.md/social/3149-particip-i-tu-in-raionul-ialoveni-s-a-dat-startul
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-startul-in-biblioteca-publica-costesti/
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-startul-in-biblioteca-publica-costesti/
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-startul-in-biblioteca-publica-costesti/
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-startul-in-biblioteca-publica-costesti/
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-startul-in-biblioteca-publica-costesti/
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protejeze propria sănatate cu toată 
responsabilitatea. În timpul orei informative se va 
discuta despre schimbările pubertare în adolescenţă, 
anatomia și fiziologia organelor genitale feminine și 
masculine, regulile de igienă intimă atît la băieţi cît și 
la fete, infecţiile cu transmitere sexuală, inclusiv 
HIV/SIDA și simptomele acestora și deasemenea 
pașii concreţi în caz de depistare a unor simptome. 
Ce este sarcina și care sunt simtomele sarcinii și 
informaţii de bază despre metodele de contacepţie 
potrivite adoleșcenţilor. 

http://alternativa.org.m
d/tinerii-din-costesti-
devin-mai-informati-cu-
y-peer-moldova/ 
 
https://www.facebook.c
om/permalink.php?story
_fbid=569694606501615
&id=470337536437323 

1 cartof+1 cartof=2 zimbete 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoreti ”Olimp”  
Ora: Clasele I-IV =08:00 
     Calsele II-III= 13:15 
Descriere: În data de 11. 05.2015 , prichindeii din 
„Olimp” se ofera să ajute unu -doi bătrînei din satul 
lor. Astfel cu o contribuișie minima personala, dar 
semnificativa în comun, copilașii s-au oferit ca 
fiecare să aducă cîte un cartof la școala, unde 
împreuna îi vor aduna și dupa lecţii să mearga la unu 
sau doi batîni din sat, care sigur au nevoie de ajutor 
și să le ofere acești cartofi. Elevii care vor învăţa de 
dimineata vor aduna cartofii de dimineata, iar ce-i 
care învaţă la amează îi vor aduna imediat ce se vor 
începe lecţiile. Astfel cartofii deja adunaţi, dupa nr. 
de copii ar trebuie sa fie aproximativ 70 de kg, vor fi 
duși la bătrîni. 
Astfel 1 cartof + 1 cartof = 2 zimbete !!! 

Liceul Teoretic 
„Olimp” 

*Parintii 
elevilor 
*Profesori 
*Elevii din 
clasele mai 
mari 

2 bătrîni care 
au o situaţie 
finanicară și 
socială nu 
tocmai cea 
mai bună ! 

Borta Nadejda 
liceuol@mail.ru  
 
Puscas Iuliana 
068 627 015 
iuliana_97@mail.ru 
 

http://alternativa.org.m
d/campania-de-
colectare-a-cartofilor-ia-
amploare-in-liceul-
teoretic-olimp/ 
 
http://alternativa.org.m
d/1-cartof-1-cartof-2-
zimbete/ 

Leova 
 

Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (I) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569694606501615&id=470337536437323
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569694606501615&id=470337536437323
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569694606501615&id=470337536437323
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569694606501615&id=470337536437323
mailto:liceuol@mail.ru
mailto:iuliana_97@mail.ru
http://alternativa.org.md/campania-de-colectare-a-cartofilor-ia-amploare-in-liceul-teoretic-olimp/
http://alternativa.org.md/campania-de-colectare-a-cartofilor-ia-amploare-in-liceul-teoretic-olimp/
http://alternativa.org.md/campania-de-colectare-a-cartofilor-ia-amploare-in-liceul-teoretic-olimp/
http://alternativa.org.md/campania-de-colectare-a-cartofilor-ia-amploare-in-liceul-teoretic-olimp/
http://alternativa.org.md/campania-de-colectare-a-cartofilor-ia-amploare-in-liceul-teoretic-olimp/
http://alternativa.org.md/1-cartof-1-cartof-2-zimbete/
http://alternativa.org.md/1-cartof-1-cartof-2-zimbete/
http://alternativa.org.md/1-cartof-1-cartof-2-zimbete/
mailto:iorga_2011@mail.ru
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Nisporeni       

Orhei 
 

Deschiderea SNV Orhei: Expoziţie foto cu activităţi 
ale voluntarilor din or. Orhei 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Orele: 09.00-16.00 
Descriere: Voluntariatul în Orhei. Promovarea 
acţiunilor de voluntariat. 

CSPT Orhei Centru de 
Tineret Orhei 
AO 
Adolescentul 

Organizaţiile-
gazdă ale 
voluntarilor 
din Orhei și 
voluntarii 
acestora 
Beneficiarii 
CSPT Orhei, 
adolescenţi, 
părinţi, 
profesioniști 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 
 
 
 
 
 
 

 

Harta Comorilor 
 
Locul desfășurării: Casa Internat Orhei 
Orele: 15.00-16.30 
Descriere: Copii vor urma să găsească o comoară 
ascunsă, însă pînă la aceasta vor parcurge staţii care 
vor implica: Desen pe asfalt; Exerciţii fizice; Origame; 
Statuia; Atelier culinar. 

CSPT Orhei 
 

Voluntarii 
CSPT Orhei 
CCSM Orhei 

Copiii cu 
dizabilităţi 
de la Casa 
Internat Orhei 
 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
93295067578090.10737
41904.10000692836083
2&type=3 

Rezina 
 

Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (I) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie, 
069 055 414, 
 
Rusu Lilia, 
060 940 202 

 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (I) 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 
Ora: după ora 17.00 
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării de la copii 
din grădiniţă și vor fi donate copiilor din această 
grădiniţă, care au nevoie de ele. 

Grădiniţa nr. 6 Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 
care au nevoie 
de hăinuţe și 
jucării 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238493522521.1073
741953.263119737520&
type=1 

Sîngerei       

Străşeni Salublizarea teritoriului centrului de zi Răsărit Asociaţia pentru   Ecaterina Bulicanu  https://www.facebook.c

mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593295067578090.1073741904.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593295067578090.1073741904.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593295067578090.1073741904.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593295067578090.1073741904.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593295067578090.1073741904.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238493522521.1073741953.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238493522521.1073741953.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238493522521.1073741953.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238493522521.1073741953.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238493522521.1073741953.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206275384665402
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Locul desfășurării: or. Străşeni  
Ora: 10,00-12,00 
Descriere: Pornind de la afirmaţia că prin exemplu 
personal poţi obţine mai multe beneficii decît prin 
explicaţii am decis să implicăm personalul organizaţii 
în salublizarea teritoriului. Pe parcursul a 2 ore vom 
lucra în gradina centrului şi vom planta flori.  

Educaţie 
Neoumanist 

079 630 619  
 

om/neohumanist/posts/
10206275384665402 
 
https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206287097918226 

Şoldăneşti        

Ştefan 
Vodă 
 

      

Ungheni 
 

Amenajarea răzoarelor pentru flori din Parcul 
Central din or. Ungheni 
 
Locul desfășurării: Parcul Central din or. Ungheni 
Ora: 14.00 
Descriere: Pe parcursul Săptămînii Voluntariatului 
copiii de la Centrul raional de Creaţie a Copiilor din 
or. Ungheni vor lucra la amenajarea răzoarelor 
pentru flori din Parcul Central din or. Ungheni: vor 
săpa, vor răsădi flori, le vor uda. 

Centrul raional 
de Creaţie al 
Copiilor 
Ungheni 

AO 
„Creatorii”, 
părinţii 
copiilor din 
Centrul de 
Creaţie a 
Copiilor 
Ungheni 

Populaţia or. 
Ungheni 

Cotomina Iulia 
069 297 507 

 

Marţi 
12 mai 
 

Anenii Noi  
 

Salubrizare – curăţarea  canalului de scurgere a 
apelor (II) 
  
Locul desfășurării: strada Chişinăului, or. Anenii Noi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: curăţarea  canalului de scurgere a apelor 
pe strada Chişinăului, or. Anenii Noi 

Echipele de  
voluntari din LT 
“Puşkin”   

  Bogovic Olga,  
079 233 453 
obogovic@mail.ru 

 

Bălţi       

Cahul 
 

      

Căuşeni 
 

Oferirea ajutorului persoanelor în etate 
 
Locul desfășurării: s. Fîrlădeni, s. Cîrnăţeni  
Ora: de 3 ori în săptămînă  
Descrierea: Echipa voluntarilor a identificat 
persoanele în etate din localitate şi două trei zile în 

Echipa de 
voluntari din 
liceele locale  

 Persoane în 
etate; Gangan 
Liuba din satul 
Fîrlădeni  

Zdoroveţchii Olga  
0243 573 80 
 
Paniş Natalia 

 

https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206287097918226
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206287097918226
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206287097918226
mailto:obogovic@mail.ru
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săptămînă cîte două trei ore li se acordă ajutor în 
realizarea actuvităţilor casnice.  

Chişinău Concurs de desen „Voluntar Exemplu” (II) 
 
Locul desfășurării: II Etapă – la nivel municipal, bd. 
Traian 23/1 
Ora: 10.00 
Descriere: Scopul este să informăm tinerii cu 

dizabilităţi despre SNV și activităţile de voluntariat și 

să-i încurajăm să devină și ei voluntari exemplu 

pentru semenii lor. Se va efectua jurizarea 

desenelor, desemnarea cîștigătorilor în cadrul CCCT. 

Desenele participanţilor vor fi fotografiate și postate 

pe paginele oficiale de Facebook. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii și 
Tineri cu 
dizabilităţi fizice 
(CCCT) 

Direcţia 
Municipală 
pentru Protecţia 
drepturilor 
Copilului 
Centre de zi și 
de plasament 
pentru copii și 
tineri cu 
dizabilităţi 
Primăria 
Municipiului 
Chișinău 

Copii și tineri 
cu dizabilităţi 

Ina Nenov, 
069 309 893 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.47
1626116319171.107374
1838.126506094164510
&type=1 
 
https://www.facebook.com
/ccctactiv?fref=nf 
http://jurnaltv.md/ro/ne

ws/2015/5/15/hai-in-

gasca-voluntarilor-

10122173/  

“Descoperă o carte” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul – Internat Nr.2 
Ora:  
Descriere: Copiii vor fi familiarizaţi cu contextul de 
SNV și oportunitatae lor de descoperi voluntraiatul 
prin lecturarea cărţilor semenilor săi. Vor fi selectaţi 
printr-un joc interactiv cîţiva copii după care vor 
primi cîte o carte împachetată pe care va trebui s-o 
«descopere» citind din ea un fragment și 
povestindu-l colegilor săi. Cartea va rămîne cadou 
copiilor pentru motivarea lor de a o citi pînă la sfîrșit 
și de o dona altui copil. D-na Ada Zaporojan va reda 
experienţa ei d evoluntraiat și va încuraja repetat 
voluntriatul pentru și printre copii și va stimula 
lecturarea conţinuturilor cărţilor donate și scrise de 
ea personal. La sfîrșit se vor înmîna și alte donaţii de 
cărţi din partea bibliotecii și flăguleţe cu mesaje 
despre voluntariat și SNV. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii și 
Tineri cu 
dizabilităţi fizice 
(CCCT) 

Gimnaziul – 
Internat Nr.2 
Biblioteca 
„Traian” 
Scriitoarea Ada 
Zaporojan,  
Jacobasan 
S.R.L. Moldova 
Municipiului 
Chişinău 

37 de elevi din 
clasa III şi IV 
din Gimnaziul 
– Internat Nr.2 
 

Grib Natalia, 
pedagog,  
060 291 667 

https://www.facebook.c
om/ccctactiv/posts/4706
44596417323 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471626116319171.1073741838.126506094164510&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471626116319171.1073741838.126506094164510&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471626116319171.1073741838.126506094164510&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471626116319171.1073741838.126506094164510&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471626116319171.1073741838.126506094164510&type=1
https://www.facebook.com/ccctactiv?fref=nf
https://www.facebook.com/ccctactiv?fref=nf
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/470644596417323
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/470644596417323
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/470644596417323
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Cimişlia 
 

Masă rotundă cu tema ”Participarea tinerilor la 
Alegerile locale 2015” 
 
Locul desfășurării: Centrul Raional de Tineret 
Cimișlia 
Ora: 15:00 
Descriere: Activitate de informare a tinerilor cu 
privire la importanţa participării tinerilor la alegerile 
locale 

Centrul Raional 
de Tineret 

 Tinerii din 
raionul 
Cimișlia 

Frunză Andrei 
069 270 757 
crt@raioncimislia.md  

 

Criuleni       

Drochia Prezentarea Filmului „Culorile”, seminare 
informative pe Prevenirea Violentei in familie 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic „B,P. Hajdeu”, 
Liceul Teoretic rus Drochia 
Ora: 
Descriere: 

AO Centrul 
International 
„La Strada” 

Direcţia de 
Învăţămînt 
Drochia 

Tineri elevi, 
profesori 

Veronica Josan 
079 041 319 

 

Dubăsari       

Edineţ       

Hînceşti       

Ialoveni Ora Informativa: Sănătate Reproductivă 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Olimp, satul 
Costești 
Ora: 12:55- 13:30 
Descriere: Lena Bîrca (Trainer National in domeniul 
Sănătaţii Reproductive) va oferi o ora informativa 
elevilor claselor a 9-a despre Sanatatea 
Reproductiva, luarea decizilori in perioada 
adolescentina, ierarhizarea valorilor, sa stii sa spui 
NU. Corpul uman: anatomia si fiziologia, schimbarile 
in perioada de adolescenta la baieti si la fete si igiena 
personala.Prevenirea ITS si HIV/SIDA. Planuri de 
aciune – Ce faci daca ai o ITS sau HIV/SIDA? Sarcina 
si parentalitatea. Informatii de baza despre 
metodele de contraceptie. Lucrui de care trebuie sa 

Reţeaua de 
Educatori de la 
Egal la Egal Y-
PEER Moldova 

Voluntarii 
Asociaţii 
Alternativa 

30 de elevi ai 
clasei a 9-a 

Lena Bîrca 
069 358 284 
lenabirca10@gmail.c
om 
 

http://alternativa.org.m
d/tinerii-din-costesti-
devin-mai-informati-cu-
y-peer-moldova/ 
 

mailto:crt@raioncimislia.md
mailto:lenabirca10@gmail.com
mailto:lenabirca10@gmail.com
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-costesti-devin-mai-informati-cu-y-peer-moldova/
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tina sema. Si in final tranerul va primi intrebari din 
partea auditoriului. 

O acadea in schimbul unui zimbet 
 
Locul desfăşurarii : Centrul Curaj, s. Costeşti 
Ora: 14:00- 14:30 
Descriere : Asociația Obștească Compasiune cu 
ajutorul voluntarilor, a oferit cîte două ciocolate 
copiilor din Centrul de zi ”Curaj”, din satul Costești. 
Copiii au rămas surprinși de cadoul dulce și au 
mulțumit pentru emoțiile pozitive primite. 
Ciocolatele au fost oferite de către Elda Hiller, din 
Elveția, care este un partener și un bun prieten al 
organizației Compasiune. 

Asociația 
Obștească 
Compasiune 

Elda Hiller   http://alternativa.org.m
d/cite-o-acadea-in-
schimbul-unui-zimbet/ 
 

Amplasarea urnelor metalice de gunoi 
 
Locul desfășurării: s. Nimoreni 
Orele: 12:00 -16:00 
Descriere: Acţiunea de amplasare a urnelor cu 
suport metalic pe teritoriul satului Nimoreni,este 
continuarea Proiectului : ”Gîndește verde ,gîndește 
curat”, demarat de consililul de tineretNimoreni, un 
proiect ecologist, de dezvoltarea spiritului civic în 
rîndul tinerilor din localitate.Instalarea urnelor este a 
3-a etapă a proiectului, după ce prima etapă a fost 
împărţirea pliantelorinformaţionale, apoi a urmat 
colectarea gunoiului de pe intreg teritoriul satului. În 
proiect au fostimplicaţi circa 120 tineri din gimnaziu, 
și volunatri din localitate. 

Consiliul Local al 
Tinerilor 
Nimoreni 

Primaria 
satului 
Nimoreni; 
Consiliul 
tinerilor din 
Nimoreni 

Locuitorii 
satului 
Nimoreni,în 
special cei de 
pe strada 
principală 

Vutcariov Nicolae 
069 896 242 
Covalia@yahoo.com 
 
        

http://alternativa.org.m
d/voluntarii-din-
nimoreni-au-oferit-un-
exemplu-de-implicare-
activa-la-viata-
comunitatii/ 

Leova 
 

Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (II) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

http://alternativa.org.md/cite-o-acadea-in-schimbul-unui-zimbet/
http://alternativa.org.md/cite-o-acadea-in-schimbul-unui-zimbet/
http://alternativa.org.md/cite-o-acadea-in-schimbul-unui-zimbet/
mailto:Covalia@yahoo.com
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
http://alternativa.org.md/voluntarii-din-nimoreni-au-oferit-un-exemplu-de-implicare-activa-la-viata-comunitatii/
mailto:iorga_2011@mail.ru
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colectare va avea loc toată săptămîna. 

Nisporeni       

Orhei Școala Familiei 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Orele: 9.00 -12.00 
Descriere: Training informativ formativ pentru 
viitorii specialiști în asistenţa socială în care vor fi 
discutate subiecte ce ţin de relaţiile în cuplu: 
Cunoașterea de sine și a celuilalt; Dragostea. 
Limbajele iubirii; Comunicarea în cuplu. 

CSPT Orhei Colegiul 
Pegagogic 
Vasile Lupu 
din Orhei 

Elevii de la 
Specialitatea 
Asistenţă 
Socială a 
Colegiului 
Pedagogic 
Vasile Lupu 
din Orhei 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/cspt.orhei/media_se
t?set=a.1593921947515
402.1073741911.100006
928360832&type=3 

Sănătate pentru toţi! 
 
Locul desfășurării: Centrul or. Orhei 
Orele: 13.00-15.00 
Descriere: 12 mai – Ziua internaţională a nurselor. 
Promovăm modul sănătos de viaţă. Servicii de 
măsurare a: tensiuneii, pulsului, IMC. Oferirea 
informaţiilor despre modul sănătos de viaţă. 
 

CSPT Orhei, 
CCSM Orhei 
 

Colegiul de 
Medicină 
 

Elevii din 
gimnaziile, 
liceele și 
colegiile din 
or. Orhei; 
trecătorii 
 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
93333470907583.10737
41905.10000692836083
2&type=3 

La monumentul ostașului căzut 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Orele: 9.00 -12.00 
Descriere: Acţiune de salubrizare realizată la 
monumentul eroilor decedaţi în război. 

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

Elevii și tinerii 
din Isacova 

Locuitorii 
satului Isacova 

Costin Rodica 
069 561 567 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.83
8379659590271.107374
1829.813458498749054
&type=1 

Rezina 
 

Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (II) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie, 
069 055 414, 
 
Rusu Lilia, 
060 940 202 

 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (II) 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 

Grădiniţa nr. 6 Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 
care au nevoie 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

 

mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1593921947515402.1073741911.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1593921947515402.1073741911.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1593921947515402.1073741911.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1593921947515402.1073741911.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1593921947515402.1073741911.100006928360832&type=3
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593333470907583.1073741905.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593333470907583.1073741905.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593333470907583.1073741905.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593333470907583.1073741905.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593333470907583.1073741905.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838379659590271.1073741829.813458498749054&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838379659590271.1073741829.813458498749054&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838379659590271.1073741829.813458498749054&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838379659590271.1073741829.813458498749054&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838379659590271.1073741829.813458498749054&type=1
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Ora: după ora 17.00 
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării de la copii 
din grădiniţă și vor fi donate copiilor din această 
grădiniţă, care au nevoie de ele. 

de hăinuţe și 
jucării 

Sîngerei       

Străşeni 
 

Omul sfinţeşte locul  
 
Locul desfășurării: Centru de zi pentru persoane în 
etate Răsărit din or. Străşeni  
Orele: 10,00-12,00 
Descriere: Beneficiarii centrului vor face ordine pe 
teritoriul centrului  

Asociaţia pentru 
Educaţie 
Neoumanist  

  Severin Natalia  
069 441 897 

 

Voluntariatul în cadrul bibliotecilor  
 
Locul desfășurării: Biblioteca publică raională”M. 
Sadoveanu ”or. Străşeni  
Orele: 10,00-12,00 
Descriere: Importanţa voluntariatului şi implicarea 
voluntarilor în activitatea bibliotecilor. Discuţii.  

Biblioteca 
publică raională  
M. Sadoveanu 

  Nadejda Pădure  
0237 222 44 
 

https://www.facebook.c
om/biblioteca.straseni/p
osts/831283633623381 

Şoldăneşti 
 

Fii Exemplu pentru Mine! 
 
Locul desfășurării: Centrul or. Fălești 
Ora: 14:00 
Descrierea: Voluntarii împreună cu coordonatorul 
patrulează prin oraș într-u identificarea faptelor, 
acţiunilor exemple. 

Grupul de 
Iniţiativă Locală 
,,Înger Invizibil,, 

 Căpșunel Art 
Event 

Cetăţenii 
Orașului 
Fălești 

Petru Cliofos 
069 025 182 
petrucliofos@mail.ru  

https://www.facebook.c
om/petru.cliofos/posts/
10205233833983696 

Ştefan 
Vodă 

      

Ungheni 
 

Confecţionarea păpuşelor pentru copiii de la 
grădiniţă 
 
Locul desfășurării: LT „Elada” Măcăreşti 
Orele: 14.00 – 16.00 
Descriere: Elevii din Cercul de creaţie „Fantezie” vor 
confecţiona păpuşi din deşeuri de la combinatul de 
cusut din or. Ungheni şi de la părinţi. 

Grupul de 
creaţie 
„Fantezie” com. 
Măcăreşti 

Părinţii 
elevilor, 
Combinatul de 
cusut din or. 
Ungheni 

Preşcolarii 
grădiniţei 
„Izvoraş” din 
com. 
Măcăreşti 

Beşliu Liuba 
 068 789 870 
 

 

Miercuri 
13 mai 

Anenii Noi  
 

Salubrizare – curăţarea  canalului de scurgere a 
apelor (III) 

Echipele de  
voluntari din LT 

  Bogovic Olga, 
079 233 453 

 

https://www.facebook.com/biblioteca.straseni/posts/831283633623381
https://www.facebook.com/biblioteca.straseni/posts/831283633623381
https://www.facebook.com/biblioteca.straseni/posts/831283633623381
mailto:petrucliofos@mail.ru
https://www.facebook.com/petru.cliofos/posts/10205233833983696
https://www.facebook.com/petru.cliofos/posts/10205233833983696
https://www.facebook.com/petru.cliofos/posts/10205233833983696
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Locul desfășurării: strada Chişinăului, or. Anenii Noi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: curăţarea  canalului de scurgere a apelor 
pe strada Chişinăului, or. Anenii Noi 

“Puşkin”   obogovic@mail.ru 

Bălţi MASĂ ROTUNDĂ „Schimb de experiență, 
oportunități noi de implicare pentru voluntarii din 
municipiul Bălți” 
 
Locul desfășurării: USB A Russo, bl 5, bir 509 
Orele: 17:00 – 19:00 
Descrierea: La activitate au participat tinerii din 

cadrul AO Caroma Nord, CSPT Atis, AO TDV Balti, 

Senatul Studentesc. Evenimentul a incadrat in sine 

urmatoarele momente: de informare, unde s-a 

discutat importanta voluntariatului la nivel de țară, 

regiune, schimb de experiență, stabilire de contacte 

pentru o colaborare de viitor. 

AO Caroma 

Nord 

AO TDV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AO Caroma 

Nord, CSPT 

Atis, AO TDV 

Balti, Senatul 

Studentesc 

Frecautanu Rodica 
079124353 
Frecauteanu.r@gmail
.com 
 
Mihalcean Nonna 
068008755 
Mihalcean.n@mail.ru 
 
Gradinaru Renata 
069342988 
renattic@yandex.ru 
 

https://www.facebook.c
om/pages/CREE-Green-
School/40892325588074
3?ref=hl 
 
https://www.facebook.c
om/Atis.Balti/posts/758
441734273026 
 

Cahul Prezentare dedicată zilei Internaționale a Familiei 
(I) 
 
Locul desfășurării: CSPT Cahul 
Orele: 
Descrierea: 
 

    https://www.facebook.c
om/CSPTCahul/media_s
et?set=a.144526551911
6891.1073741834.10000
9003692000&type=1 

Căuşeni Acţiuni de salubrizare a terenului din preajma 
stadionului din localitate  
 
Locul desfășurării: s. Fîrlădeni 
Ora:  
Descrierea: Echipa voluntarior va constitui două 
brigăzi de lucru pentru care va fi determinat sectorul 
de lucru. Lucrările vor fi realizate în preajma 
stadionului şi pieţii comerciale, care recent a fost 
construită.  

Echipa de 
voluntari din 
Liceul teoretic 

primăria 
satului 

Locuitorii 
satului  

Zdoroveţchii Olga,  
0243 573 80 

 

Acţiune de salubrizare „Izvor curăţat-apă curată” 
 

Echipa de 
voluntari din 

Locuitorii 
mahalalei din 

Locuitorii 
satului 

Ţîbîrnă Svetlana – 
profesoară,  

 

mailto:obogovic@mail.ru
mailto:Frecauteanu.r@gmail.com
mailto:Frecauteanu.r@gmail.com
mailto:Mihalcean.n@mail.ru
mailto:renattic@yandex.ru
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl
https://www.facebook.com/Atis.Balti/posts/758441734273026
https://www.facebook.com/Atis.Balti/posts/758441734273026
https://www.facebook.com/Atis.Balti/posts/758441734273026
https://www.facebook.com/CSPTCahul/media_set?set=a.1445265519116891.1073741834.100009003692000&type=1
https://www.facebook.com/CSPTCahul/media_set?set=a.1445265519116891.1073741834.100009003692000&type=1
https://www.facebook.com/CSPTCahul/media_set?set=a.1445265519116891.1073741834.100009003692000&type=1
https://www.facebook.com/CSPTCahul/media_set?set=a.1445265519116891.1073741834.100009003692000&type=1
https://www.facebook.com/CSPTCahul/media_set?set=a.1445265519116891.1073741834.100009003692000&type=1
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Locul desfășurării: s. Baccelaia  
Ora:  
Descrierea: Voluntarii au determinat un izvor din 
preajma localităţii care poate fi curăţit. Prin această 
acţiune este posibil de amenajat un loc de odihnă 
pentru locuitori. 

localitate 
 

preajma 
izvorului 
 

Baccelaia  
 

0243 792 78 
 

Acţiune de protest „Îmi pasă de viitorul oraşului” 
 
Locul desfășurării: Parcul din oraşul Căuşeni 
Ora: 13:30 
Descrierea: Voluntarii vor invita orăşenii la mitingul 
de protest pentru a obţine interzicerea unei staţii de 
alimentare cu combustibil în incinta parcului. 
Voluntarii s-au angajat să obţină participarea a peste 
200 de persoane. Începând cu ziua de luni vor fi 
difuzate invitaţii, vo elabora scenariul activiăţii şi vor 
obţine adoptarea unei rezoluţii care va fi ulterior 
expediată în adresa instanţelor de competenţă. 

Echipa de 
voluntari din 
oraşul Căuşeni, 

Insituţiile 
publice din 
oraş, 
organizaţiile 
obşteşti, 
studioul de 
teviziune 
„Studio- L” 

Locuitorii 
oraşului 
Căuşeni 

Ciuchitu Vera  
069 086 731 

 

Chişinău O nouă viaţă cărţilor 
 
Locul desfășurării: Biblioteca de cultură și literatură 
polonă ”A. Mickiewicz” 
Ora: 16.00 
Descriere: Reparaţia cărţilor uzate, din colecţia 
bibliotecii. 

Biblioteca de 
cultură și 
literatură 
polonă ”A. 
Mickiewicz” 

 Biblioteca de 
cultură și 
literatură 
polonă ”A. 
Mickiewicz” 

Oxana Andreev 
069 958 631 
oxanandreev@gmail.
com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.81
9647738120888.107374
1874.501419826610349
&type=1 

Cimişlia 
 

Sesiune de informare ”Stereotipuri și prejudecăţi” 
 
Locul desfășurării: Centrul Raional de Tineret 
Ora: 14:30 
Descriere: Activitate de informare non-formală a 
tinerilor despre stereotipuri și prejudecăţi. Vizionare 
de film  

AO 
”ProCimișlia” 

Centrul 
Raional de 
Tineret 

Tinerii din 
raionul 
Cimișlia 

Răileanu Natalia 
069 525 705 
Raileanu_n@yahoo.c
om  

 

Criuleni       

Dubăsari       

Edineţ       

mailto:oxanandreev@gmail.com
mailto:oxanandreev@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819647738120888.1073741874.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819647738120888.1073741874.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819647738120888.1073741874.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819647738120888.1073741874.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819647738120888.1073741874.501419826610349&type=1
mailto:Raileanu_n@yahoo.com
mailto:Raileanu_n@yahoo.com


17 

 

Hînceşti 
 

Plantarea florilor pe terenul de fitnes 
 
Locul desfășurării: Parcul de fitnes 
Ora: 15:00 
Descriere: Voluntarii CVB vor planta flori si vor 
salubriza parcul de fitnes. 

Always together Clubul de 
Voluntari din 
Bobeica, CVB 

Cetatenii 
localitatii 

Bucur Stela 
079 258 625 
aoat@mail.com  

 

Ialoveni 
 

“Atelier – Cartea cere ajutor” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Costești 
Orele: 15:30-17:30 
Descriere: Cartile reprezintă averea cea mai de preţ 
a oricărei persoane, însa cum cărţile sunt realizate 
din hîrtie, un material destul de fragil, acestea se pot 
degrada foarte usor in timp. In orice biblioteca, 
reparatiile minore reprezinta o componenta critica in 
efortul de intretinere a colecţiilor de cărţi. Uneori o 
mică repataţie ar putea opri o deteriorare serioasă 
care necesită o reparare complexă, de aceea, 
Biblioeca Publică Costești a organizat în cadrul SNV-
ului un atelier de reparare a cărţilor cu genericul 
Cartea Cere Ajutor. În cadrul acestui atelier atît 
voluntarii cît și cititorii bibliotecii, vor participa la 
repararea cărţilor deterorate pentru a le prelungi 
viata. Tuturor participantilor le vom distribui 
materialele necesare pentru desfășurarea acestei 
activităţi însoţită de o lecţie cu genericul Cum se 
repara o carte. La sfirsitul activităţii se va face 
bilanţul și se menţiona cei mai activi participanţi. 

Biblioteca 
Publica Costești 

Asociaţia 
Obștească 
Alternativa 

Cititorii 
Bibliotecarii 

Maria Borta 
026 851 391 
069 687 865 
 

http://alternativa.org.m
d/cartea-cere-ajutor/ 

Leova 
 

Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (III) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

mailto:aoat@mail.com
http://alternativa.org.md/cartea-cere-ajutor/
http://alternativa.org.md/cartea-cere-ajutor/
mailto:iorga_2011@mail.ru
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Nisporeni 
 

Rolul voluntarilor în identificarea problemelor și 
soluţiilor pe domeniul apă și sanitaţie la nivel local 
și naţional  
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Marinici, com. Milesti- 
Centrul social, scoala, Gradinita 
Ora: 12:30-13:30 
Descriere: Traning : „Rolul voluntarilor în 
identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul 
apă și sanitaţie la nivel local și naţional”. ”. La 
training-uri urmează să participe cadrele didactice 
din cele 3 localităţi și elevii claselor VII – IX.  

AO”Solidaritate 
Europeana 
pentru Apa in 
Moldova” 

Gimnaziul din 
Marinici; 
APL; Centrul 
Social; 
Gradiniţa de 
copii; parintii; 
Biblioteca 
publică; 
AO,, Codrenii,, 
Centrul Social 
Milesti; AO 
Midava; 
Clubul  
Familiei; 
Redacţia 
,,Desteptarea,, 

Elevii 
Gimnaziului 
din Marinici 

Razvant Irina 
068 818181 
razvant.irina@yahoo.
com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.80
4947632907227.107374
1836.180729718662358
&type=1 
 
http://seam.md/seam-s-
a-alaturat-sirului-de-
actiuni-al-snv-2015/ 

Să aducem o rază de lumină şi speranţă în casele 
celor mai triști ca noi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Marinici, comuna 
Milesti- Centrul social, scoala, Grădiniţa 
Ora: 14:00-15:30 
Descriere: SEAM, în calitate de Asociaţie 
coordonatoare SNV în r-ul Nisporeni, va participa la 
acţiunea de binefacere «Să aducem o rază de lumină 
şi speranţă în casele celor mai triști ca noi». 
Activitatea este organizată de către Asociaţia 
Obştească «Centrul de Comunicare şi Informare 
Midava», în satul Milești, r-ul Nisporeni cu 
implicarea elevilor claselor V-VIII împreună cu 
diriginţii. Aceștia se vor deplasa la bătrâni pentru a le 
aduce produsele alimente colectate anterior și 
pentru ai ajuta la treburile casnice, iar celor ţintuiţi la 
pat le vor fi oferite prânzuri calde. De asemenea 
copiii de la Grădiniţa de copii din localitate împreună 
cu părinţii vor colecta fructe și legume pentru a le 
aduce în această zi copiilor în dificultate.  

Asociaţia 
Obştească 
«Centrul de 
Comunicare şi 
Informare 
Midava», în 
satul Milești 
 
 

AO”Solidaritat
e Europeana 
pentru Apa in 
Moldova” 
 
APL, Centrul 
Social 
 
Gradiniţa de 
copii 
 
Redactia 
,,Desteptarea,, 

Bătrinii 
bolnavi si 
ţintuiţi la pat  
 Copii nevoiasi 
si cu 
dezabilitati din 
s. Milesti 

Razvant Irina 
068 818181 
razvant.irina@yahoo.
com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153230193262521.1073
741948.263119737520&
type=1 

Orhei Motivaţie+Transpiraţie=Succes 
 

CSPT Orhei Voluntarii 
Cspt Orhei 

Adolescenţi și 
tineri, 

Taras Svetlana 
069 957 700 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15

mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:razvant.irina@yahoo.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804947632907227.1073741836.180729718662358&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804947632907227.1073741836.180729718662358&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804947632907227.1073741836.180729718662358&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804947632907227.1073741836.180729718662358&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804947632907227.1073741836.180729718662358&type=1
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:razvant.irina@yahoo.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153230193262521.1073741948.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153230193262521.1073741948.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153230193262521.1073741948.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153230193262521.1073741948.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153230193262521.1073741948.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593573350883595.1073741906.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593573350883595.1073741906.100006928360832&type=3
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Locul desfășurării: stadionul or. Orhei 
Ora: 07.20- 07.40 
Descriere: Acţiune de promovare a modului sănătos 
de viaţă, prin alergare. După persoanele implicate 
vor distribui pliante despre importanţa activităţii 
fizice și a sportului. 

specialiștii 
care activează 
în ONG din 
Orhei, 
trecătorii 

staras.irp@gmail.co
m 

93573350883595.10737
41906.10000692836083
2&type=3 

Socials skills 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Orele: 15.30 -17.00 
Descriere: Training axat pe formarea și dezvoltarea 
abilităţilor și competenţelor sociale prin discuţii și 
conversaţii cu caracter educativ 

Eugenia Rotaru, 
director 
Linguata Orhei 
 

CSPT Orhei 
 

Adolescenţi și 
profesioniști 
 

Eugenia Rotaru 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
93664867541110.10737
41908.10000692836083
2&type=3 

Rezina 
 

Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (III) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie, 
069 055 414, 
 
Rusu Lilia, 
060 940 202 

 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (III) 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 
Ora: după ora 17.00 
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării de la copii 
din grădiniţă și vor fi donate copiilor din această 
grădiniţă, care au nevoie de ele. 

Grădiniţa nr. 6 Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 
care au nevoie 
de hăinuţe și 
jucării 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

 

„Noi suntem alături de voi” 
 
Locul desfășurării: orașul Rezina 
Ora: după ora 17.00 
Descriere: Va fi organizată o vizită de suflet la 4 
persoane în etate din orașul Rezina. În vizită vor 
merge enoriași de la Biserica „Acoperemîntul Maicii 
Domnului”. 

Biserica 
„Acoperemîntul 
Maicii 
Domnului” 

Enoriași ai 
bisericii 

4 persoane în 
etate 

Cojocari Carolina, 
060 199 984 

 

„Educaţie prin muncă” 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 

Grădiniţa nr. 6 
 

Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 

Berghi Oxana,  
068 344 502 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238490842521.1073

mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593664867541110.1073741908.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593664867541110.1073741908.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593664867541110.1073741908.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593664867541110.1073741908.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593664867541110.1073741908.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238490842521.1073741952.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238490842521.1073741952.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238490842521.1073741952.263119737520&type=1
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Ora: după ora 17.00 
Descriere: Amenajat terenul de joacă pentru copii la 
grădiniţa nr.6, va fi efectuată cu participarea 
părinţilor, copiilor și educătorilor. 

 741952.263119737520&
type=1 

Sîngerei       

Străşeni Salubrizarea teritoriului  
 
Locul desfășurării: AO centrul pentru protecţie 
socială a copiilor orfani, din familii defavorizate şi 
bătrîni singuratici „Prometeu ” 
Ora: 14,30-17,30 
Descriere: implicarea beneficirilor centrului în 
acţiuni de curăţarea a teritoriului  

AO centrul 
pentru protecţie 
socială a 
copiilor orfani, 
din familii 
defavorizate şi 
bătrîni 
singuratici 
„Prometeu ” 

  Alexandra Boligari  
067 585 615 
 
 

https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206329109328485 

Informare și evaluare Masa Bucuriei  
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică B. P. Haşdeu, 
or. Chisinău  
Orele: 16,00-18,00 
Descriere: Informarea despre oportunităţile de 
voluntariat şi evaluarea campanii Masa Bucuriei 

Misiunea 
Socială 
“DIACONIA” 

  Adriana Velicinschi  
069 888 133 
 

 

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

      

Ungheni Prezentarea spectacolului „Amintiri din copilărie” 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa „Izvoraş”, com. 
Măcăreşti 
Ora: 16.00 
 
Descriere: Elevii din Cercul de creaţie „Fantezie” vor 
prezenta în faţa preşcolarilor din grădiniţa „Izvoraş „ 
din com. Măcăreşti spectacolul „Amintiri din 
copilărie”. 

Grupul de 
creaţie 
„Fantezie” com. 
Măcăreşti 

Părinţii 
elevilor 

Preşcolarii 
grădiniţei 
„Izvoraş” din 
com. 
Măcăreşti 

Însurăţelu Liuba 
068 734 746 

 

Joi 
14 mai 

Anenii Noi  
 

Salubrizare – curăţarea  canalului de scurgere a 
apelor (IV) 
  

Echipele de  
voluntari din LT 
“Puşkin”   

  Bogovic Olga, 
079 233 453 
obogovic@mail.ru 

 

https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206329109328485
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206329109328485
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206329109328485
mailto:obogovic@mail.ru
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Locul desfășurării: strada Chişinăului, or. Anenii Noi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: curăţarea  canalului de scurgere a apelor 
pe strada Chişinăului, or. Anenii Noi 

Bălţi 
 

Seminar informativ/ Oportunități de voluntariat 
 
Locul desfășurării: căminul nr 2, SP nr. 5, mun. Balti 
Orele: 17:00 – 19:00 
Descrierea: Tinerii au fost informati despre 
activitatea de voluntariat, sau discutat diferite 
practici, importanta acestuia și modalitati de 
implicare cu indicarea a ong-urilor gazdă, din 
teritoriu și specificul acestora, date de contact . În 
urma seminarului tinerii interesati au lasat date de 
contact pentru a fi informati despre ulterioarele 
posibilităti de voluntariat. 

SP nr 5 
 

Studenții SP 
nr. 5 
 

   

Cahul 
 

Prezentare dedicată zilei Internaționale a Familiei 
(II) 
 
Locul desfășurării: clasa VI-a, Liceul Teoretic "I. 
Creangă” 
Orele: 
Descrierea: Saptamina consacrata zilei 
Internaționale a Familiei, clasa VI-a, Liceul Teoretic 
"I. Creangă” 
 

    https://www.facebook.c
om/CSPTCahul/posts/14
52267598416683 

Căuşeni 
 

„Ziua uşilor deschise în liceul „Grigoriu” din s. 
Cîrnăţeni 
 
Locul desfășurării: Liceul teoretic Cîrnăţeni  
Ora: începînd cu ora 10:00 
Descrierea: Voluntarii din liceul teoretic vor prezenta 
materialele privind valorile instituţiei, oportunităţile 
pe care le oferă elevilor, inclusiv din cilul primar. 
Pentru oaspeţii prezenţi, în special elevii din 
gimnaziul Plop Ştiubei şi copii de vîrstă şcolară din 
localitate vor fi prezentate informaţii din viaţa 
liceului, rezultatele la învăţătură a liceenilor. Vor 
participa părinţii administraţia publică locală. 

Echipa de 
voluntari din 
liceul teoretic  

Direcţia 
liceului, 
primăria din 
localitate, 
grădiniţa de 
copii 

 Paniş Natalia  
0243 532 72 
 

 

https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452267598416683
https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452267598416683
https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452267598416683
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Chişinău 
 

Concurs de desen „Voluntar Exemplu” (III) 
 
Locul desfășurării: III Etapă – la nivel municipal, 
sediul CCCT 
Ora: 11:00 
Descriere: Scopul este să informăm tinerii cu 
dizabilităţi despre SNV și activităţile de voluntariat și 
să-i încurajăm să devină și ei voluntari exemplu 
pentru semenii lor. Se va efectua premierea 
cîștigătorilor în cadrul evenimentului ”Fii Activ – Fii 
Voluntar”. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii și 
Tineri cu 
dizabilităţi fizice 
(CCCT) 

Direcţia 
Municipală 
pentru Protecţia 
drepturilor 
Copilului 
Centrul de zi și 
de plasament 
pentru copii și 
tineri cu 
dizabilităţi 
Primăria Mun. 
Chișinău  

Copii și tineri 
cu dizabilităţi 

Ina Nenov, 
069 309 893 

https://www.facebook.com
/ccctactiv?fref=nf 
 
http://jurnaltv.md/ro/ne
ws/2015/5/15/hai-in-
gasca-voluntarilor-
10122173/  

„Fii Activ – Fii Voluntar” 
 
Locul desfășurării: bd. Traian 23/1, Mun. Chișinău 
Ora: 
Descriere: Pentru a face etapa de premiere mai 
interesantă copiilor se vor organiza mai multe 
ateliere cu tematică sportivă și vor evolua formaţia 
”Wellness Dance”, cu un dans integrat și formaţia de 
dans popular ”Hîrtopenii”. În cadrul acţiunii sociale 
vor fi acordate 10 premii fiecare corespunzînd unei 
nominaţii, acestea vor fi înmînate de reprezenanţi ai 
diferitor organizaţii atăt copiilor, centrelor cît și cel 
puţin cîte unui voluntar exemplu ai acestora. Scopul 
activităţii este de a sensibiliza întreaga comunitate: 
copii, tineri, părinţi cu privire la rolul colosal depus 
de către voluntari în cadrul activităţilor de reabilitare 
și petrecere a timpului liber. Rolul voluntarilor în 
viaţa copiilor și tinerilor cu dizabilităţi va fi 
reprezentat prin desenele care au participat la 
concurs, inaugurate într-o expoziţie tematică și prin 
relatările copiilor prezenţă la evenimentul de 
premiere. Copii și tinerii cu dizabilităţi vor practica 
modul sănătos de viaţă în cadrul celor 10 ateliere 
organizate de către voluntarii cu și fără dizabilităţi. 
La finele programului copii vor inscriţiona pe baloane 
mesaje cu prilejul zilei internaţionale a familiei și le 
vor lansa în cer, sau le vor dărui reciproc oaspeţilor 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii și 
Tineri cu 
dizabilităţi fizice 
Asociaţia 
«MOTIVAŢIE» din 
Moldova 

Direcţia 
Municipală 
pentru Protecţia 
Drepturilor 
Copilului,  
Pretura 
sectorului 
Botanica, 6 
centre 
comunitare 
ale Direcţiei 
din municipiu, 
Primaria 
Hirtopul Mare, 
r-nul Anenii 
Noi 
Asociaţia de 
sprijin a 
copiilor cu 
cerinţe 
speciale, 
Asociaţia 
”Cultum”, 
Centrul social 
– „AGAPIS” 

Circa 100 de 
persoane 

Olesea Covalscaia,  
069 878 559  
 
Ecaterina Surdu, 069 
407 191 
 

http://www.motivatie.m
d/index.php?pag=news&
id=1060&rid=751&l=ro 
 
http://www.keystonemoldo
va.md/ro/news-and-
events/article.php?id=199  
 
https://www.facebook.c
om/pages/Asociatia-
MOTIVATIE-din-
Moldova/117257578304
693?fref=nf 
 
https://www.facebook.c
om/ccctactiv 
 
http://jurnaltv.md/ro/ne
ws/2015/5/15/hai-in-
gasca-voluntarilor-
10122173/  

https://www.facebook.com/ccctactiv?fref=nf
https://www.facebook.com/ccctactiv?fref=nf
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://www.motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=751&l=ro
http://www.motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=751&l=ro
http://www.motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=751&l=ro
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=199
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=199
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=199
https://www.facebook.com/pages/Asociatia-MOTIVATIE-din-Moldova/117257578304693?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Asociatia-MOTIVATIE-din-Moldova/117257578304693?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Asociatia-MOTIVATIE-din-Moldova/117257578304693?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Asociatia-MOTIVATIE-din-Moldova/117257578304693?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Asociatia-MOTIVATIE-din-Moldova/117257578304693?fref=nf
https://www.facebook.com/ccctactiv
https://www.facebook.com/ccctactiv
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
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prezenţi la sărbătoare și vor servi o pauză dulce. 

Cimişlia 
 

,,Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat!“  
 
Locul desfășurării: Biblioteca LT ”Mihai Eminescu” 
Ora:  
Descriere: Activitatea de reparaţie a cărţilor din 
biblioteca școlară. Ea va avea drept obiectiv 
dezvoltarea sentimentelor de respect si recunostinţă 
faţă de carţi, scriitori, dascali, colegi si chiar fata de 
sine, imbogăţirea vocabularului. Elevii vor fi  ajutaţi 
de bibliotecarul liceului.  

Clubul 
Voluntarilor 
”HOPE” 

LT ”Mihai 
Eminescu” 
or.Cimișlia 

Biblioteca LT 
”Mihai 
Eminescu” 

Brusalinschi Elena 
069 525 954 
 

 

Criuleni 
 

Derularea desenului animat pentru cei mici 
 
Locul desfășurării: Centrul de Resurse pentru Tineri 
”UNIT” Criuleni 
Ora: 15:00 
Descriere: Banii colectaţi din vinzarea biletelor vor 
merge în fondul colectat pentru Alexei 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
Liceul teoretic 
Cimișeni 

 Godoroja Alexandr 
069 645 180 
godoroja87@mail.ru 

 

Voluntarii în acțiune 
 
Descriere: tinerii voluntari ai Centrului resurse 
pentru Tineri ”UniT” promovează modul sănătos de 
viață printr-un mod neobisnuit. Instruind într-un 
mod practic tehnica echipării și urcării pe peretele 
de escaladă 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
 

 Godoroja Alexandr 
069 645 180 
godoroja87@mail.ru 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
3221128109037.107374
1979.518010184963467
&type=1 

Ajutor bătrînilor 
 
Locul desfășurării: s. Jevreni 
Ora:  
Descriere: În cadrul Săptămînii Naționale a 
Voluntariatului tinerii voluntari din satul Jevreni au 
planificat să ajută cîțiva bătrîni singuratici. 
 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
 

  https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
5220891242394.107374
1983.518010184963467
&type=1 

Dubăsari       

Edineţ 
 

Prezentarea Filmului „Culorile”, seminare 
informative pe Prevenirea Violentei in familie  

AO Centrul 
International 

Direcţia de 
Învăţămînt 

Tineri elevi, 
profesori 

Veronica Josan 
079 041 319 

 

mailto:godoroja87@mail.ru
mailto:godoroja87@mail.ru
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753221128109037.1073741979.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753221128109037.1073741979.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753221128109037.1073741979.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753221128109037.1073741979.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753221128109037.1073741979.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755220891242394.1073741983.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755220891242394.1073741983.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755220891242394.1073741983.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755220891242394.1073741983.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755220891242394.1073741983.518010184963467&type=1
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Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 
Edineţ 
Ora: 
Descriere: 

„La Strada” Edineţ 

Hînceşti Instruire 
 
Locul desfășurării: orașul Hîncești, Liceul Teoretic 
M.Sadoveanu, str.M.Sadoveanu 26 
Ora: 11:00 
Descriere: Training- Misiune Viziune Valori . 
Programul trainingului presupune dezvoltarea unei 
viziuni individuale și comune, setarea unui set de 
valori și construcţia unei vieţi bazată pe valori, ce 
reprezintă temelia fiecărei decizei. 

Asociaţia 
Nicolae 
Dumitrescu 

 30 profesori Lozinschi Alexandru 
Cristina Jabinschi 
 068 290 683 
 

 

Training pe scrierea de proiecte 
 
Locul desfășurării: Hincesti 
Ora: 16:00 
Descrierea: Un grup de tineri vor beneficia de un 
treining pe scrierea de proiecte, ulterior vor aplica 
catre finantatori pentru a obtine un grant si-l vor 
gestiona. 

UST Hincesti Directia de 
tineret 
Hincesti, 
Consiliul 
Raional 
Hincesti 

Tineri din or. 
Hincesti 

Alin Iurciuc 
068 232 445 

 

Ialoveni Free Hugs 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Olimp, satul 
Costești 
Orelea: 12:35 - 12:55, 13:30 – nelimitat 
Descriere: Dacă e Primăvară și dacă soarele ne 
zîmbește, elevii claselor a 11-12-a s-au hotărît să 
dăruie mai multzîmbet, căldură și lumină decât 
soarele. Astfel în timpul ulteme recreaţii și cînd toţi 
elevii vor merge acasa, optimiștii liceului vor fi foarte 
darnici și vor oferi îmbrăţișări gratuite oricui. Iar pe 
lîngă aceasta, fiecare persoană care va primi o 
îmbrăţișare gratuită va primi si o pliantă ca un 
indirect îndrumător spre calea fericirii, unde vor fi 
scrise 5 Reguli pentru a fi fericit. Imbratisarea…. un 
gest mic, banal, facut doar pe jumatate sau din 

Liceul Teoretic 
Olimp 

Profesorii 
Angajaţii 
instituţiei 
Alţi elevi 

Toate 
personele 
care vor fi 
prezente în 
instituţie si va 
accepta să 
primiască o 
îmbrăţișare 
gratuită 

Liliana Panfil 
060 444 288 
pan2010@list.ru 
 

http://alternativa.org.m
d/olimp-la-inaltime-in-
cadrul-saptaminii-
nationale-a-
voluntariatului/ 
 
http://alternativa.org.m
d/free-hugs-pentru-toti/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hug
mailto:pan2010@list.ru
http://alternativa.org.md/olimp-la-inaltime-in-cadrul-saptaminii-nationale-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/olimp-la-inaltime-in-cadrul-saptaminii-nationale-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/olimp-la-inaltime-in-cadrul-saptaminii-nationale-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/olimp-la-inaltime-in-cadrul-saptaminii-nationale-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/olimp-la-inaltime-in-cadrul-saptaminii-nationale-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/free-hugs-pentru-toti/
http://alternativa.org.md/free-hugs-pentru-toti/
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obisnuinta, un gest pe care il luam de cele mai multe 
ori ca atare… Dar acest gest mic poate face minuni 
mari pentru fiecare dintre noi. Lasati-va imbratisati 
cand simtiti nevoia. Acordati o imbratisare daca cel 
de langa voi are nevoie de ea. Imbratisarea este un 
medicament universal. Uneori o raza de soare. O 
consolare... O mangaiere... O speranta... 
 Un gest usor prin care ii amintesti celuilalt ca ii esti 
alaturi, la bine si la rau... 

Colectarea produselor alimentare, rechezitelor 
școlare, jucăriilor, etc. pentru familiile vulnerabile 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Costești 
Ora: 14:00-15:00  
Descriere: Scopul acestei activităţi este să oferim  
ajutor familiilor social vulnerabile , prin donarea  
produselor alimentare, rechezitelor școlare pentru  
copii ce fac parte din aceste familii , jucariilor etc.  
Între data 08.05.2015 și 14.05.2015 elevii din clasele 
 liceale din Liceul Teoretic Costești vor dărui diferite 
 lucruri dintre cele enumerte mai sus pentru cîteva  
familii , numărul acestora va fi determinate în urma  
colectării produselor. 

Liceul Teoretic 
Costești 

-Petrea 
Natalia , 
reprezentatnt 
al Consiliului 
local Costești 
- Lumos 
- 
www.costestit
v.info 
 

Persoanele 
din familiile 
social 
vulnerabile 

Meriacri Cristina  
069 748 381 
Cristinameriacri.k28
@gmail.com 
 

 

Lectie informativa ,,Prevenirea si combaterea 
HIV/SIDA” 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Rusestii Noi 
Ora: 13:00 - 14:00 
Descriere: Pe data de 14 mai va avea loc o ora informativa cu tema ,,Prevenirea si combaterea  
HIV/SIDA`` in com. Rusestii Noi, r. Ialoveni.Scopul orei este de a informa noua 
 generatie despre pericolul infectarii cu HIV si respectiv prevenirea acestuia printre rindurile  
tinerilor.In cadrul lectiei elevii vor afla multa informatie utila cum ar fi :  
incidenta HIV in r.Ialoveni, metode de transmitere a virusului 
si metode de protejare. 

Liceul Teoretic 
Rusestii Noi 

Reţiaua de 
Educatori de 
la Egal la Egal 
Alternativa 

Elevii claselor 
a X-a, XI-a, XII-
a. 

Viorica Codrea 
 
Tatiana Cucerescu 
068 629 170, 
060 276 468 
tatiana.crucerescu@
mail.ru 

http://alternativa.org.m
d/saptamina-
voluntariatului-a-ajuns-
in-satul-rusestii-noi/ 

Leova 
 

Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (IV) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

mailto:Cristinameriacri.k28@gmail.com
mailto:Cristinameriacri.k28@gmail.com
mailto:tatiana.crucerescu@mail.ru
mailto:tatiana.crucerescu@mail.ru
http://alternativa.org.md/saptamina-voluntariatului-a-ajuns-in-satul-rusestii-noi/
http://alternativa.org.md/saptamina-voluntariatului-a-ajuns-in-satul-rusestii-noi/
http://alternativa.org.md/saptamina-voluntariatului-a-ajuns-in-satul-rusestii-noi/
http://alternativa.org.md/saptamina-voluntariatului-a-ajuns-in-satul-rusestii-noi/
mailto:iorga_2011@mail.ru
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iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

Vizită la domiciliu 
 
Locul desfășurării: s. Cazangic 
Ora: 16.00 
Descriere: Verificarea stării generale de sănătate, 
măsurarea tensiunii, masajul general cu accent pe 
partea stîngă care este afectată de paralizie 

AO „Avante” Help Age 
International 

Modval Maria Chele Lidia 
069 465 159 
 

 

Nisporeni 
 

Sesiuni de educare 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Vinatori 
Ora: 12:30-13:30 
Descriere: Traning : „Rolul voluntarilor în 
identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul 
apă și sanitaţie la nivel local și naţional”. ”. La 
training-uri urmează să participe cadrele didactice 
din cele 3 localităţi și elevii claselor VII – IX.  

AO”Solidaritate 
Europeana 
pentru Apa in 
Moldova 

Gimnaziul din 
Vinatori 

Elevii 
Gimnaziului 
din Vinatori 

Razvant Irina 
068 818 181 
razvant.irina@yahoo.
com  

 

Orhei Ședinţă de colaborare cu persoanele-resursă în 
educaţie ”Managementul stresului în perioada 
examenelor” 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Orele: 09.00-11.00 
Descriere: Ședinţă cu profesorii din raionul Orhei, 
responsabili pe probleme educative, discuţii și 
schimb de experienţă la subiectul educaţie 
”Managementul stresului în perioada examenelor” 
 

CSPT Orhei Direcţia de 
Învăţamînt 
Orhei 

Profesorii din 
r. Orhei, 
indirect elevii 
și părinţii 
acestora 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
93899540850976.10737
41909.10000692836083
2&type=3 

Fii voluntar pentru un bolnav! 
 
Locul desfășurării: Spitalul Raional Orhei 
Orele: 13.00 – 16.00 
Descriere: A petrece timpul cu un copil internat în 
Secţia de Pediatrie, a oferi suport psihologic și 
emoţional. 

CSPT Orhei 
 

Elevii de la 
Asistenţa 
Socială din 
Colegiul Vasile 
Lupu, Orhei 
 

Bolnavii din SR 
Orhei, secţia 
Pediatrie 
 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
94400650800865.10737
41912.10000692836083
2&type=3 
 
https://www.facebook.c
om/cspt.orhei/media_se

mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593899540850976.1073741909.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593899540850976.1073741909.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593899540850976.1073741909.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593899540850976.1073741909.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593899540850976.1073741909.100006928360832&type=3
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594400650800865.1073741912.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594400650800865.1073741912.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594400650800865.1073741912.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594400650800865.1073741912.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594400650800865.1073741912.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1597899553784308.1073741916.100006928360832&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1597899553784308.1073741916.100006928360832&type=1&pnref=story
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t?set=a.1597899553784
308.1073741916.100006
928360832&type=1&pnr
ef=story 

Atelier de creaţie 
 
Locul desfășurării: Centrul Comunitar ”Arca lui Noe” 
Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Realizarea lucrărilor manuale din plastic 
(flori), pentru decorare. 

Centrul 
Comunitar 
”Arca lui Noe” 

Elevii și tinerii 
din Isacova 

Beneficiarii  
Centrului 
Comunitar 
”Arca lui Noe” 

Costin Rodica 
069 561 567 
 

 

Rezina Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (IV) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie, 
069 055 414, 
 
Rusu Lilia, 
060 940 202 

 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (IV) 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 
Ora: după ora 17.00 
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării de la copii 
din grădiniţă și vor fi donate copiilor din această 
grădiniţă, care au nevoie de ele. 

Grădiniţa nr. 6 Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 
care au nevoie 
de hăinuţe și 
jucării 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

 

Sîngerei       

Străşeni 
 

Curățarea teritoriului  
 
Locul desfășurării: AO centrul pentru protecţie 
socială a copiilor orfani, din familii defavorizate şi 
bătrîni singuratici „Prometeu ” 
Orele: 14,30-17,30 
Descriere: Implicarea beneficirilor centrului în 
acţiuni de curăţarea a teritoriului 

AO centrul 
pentru protecţie 
socială a 
copiilor orfani, 
din familii 
defavorizate şi 
bătrîni 
singuratici 
„Prometeu ” 

  Alexandra Boligari  
067 585 615 
 

 

Şoldăneşti 
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Ştefan 
Vodă 

      

Ungheni 
 

„Voluntarii – mentori” 
 
Locul desfășurării: LT „A.Mateevici”, s. Pîrliţa 
Ora: 13.00 – 15.00 
Descriere: Voluntarii – mentori, elevii cl. a XI-a, LT 
„A. Mateevici”, s. Pîrliţa, vor acorda ajutor elevilor 
claselor primare în pregătirea lecţiilor de l. română, 
matematică, l. engleză. 

Elevii cl. a XI- a 
LT A. Mateevici” 

Profesorii şi 
învăţătorii din 
LT 
„A.Mateevici” 

Elevii claselor 
primare din LT 
„A.Mateevici”, 
s. Pîrliţa 

Gulca Anisia 
067 417 715 

 

Vineri 
15 mai 

Anenii Noi  
 

Salubrizare – curăţarea  canalului de scurgere a 
apelor (V) 
  
Locul desfășurării: strada Chişinăului, or. Anenii Noi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: curăţarea  canalului de scurgere a apelor 
pe strada Chişinăului, or. Anenii Noi 

Echipele de  
voluntari din LT 
“Puşkin”   

  Bogovic Olga 
079 233 453 
obogovic@mail.ru 

 

Deservirea la domiciliu  
 
Locul desfășurării: la domiciliul persoanele ce nu pot 
merge la bibliotecă 
Orele: 14

00
 – 17

00
  

Descrierea: Voluntarii vor derservi persoanele ce nu 
pot merge la bibliotecă. 

Biblioteca  
publică 

 persoanele ce 
nu pot merge 
la bibliotecă 

Bogovic Olga 
079 233 453 
obogovic@mail.ru 

 

Bălţi Activitate publică/Îmbrățișează o țara europeana 
 
Locul desfășurării: Piata Centrală V.Alecsandrii 
Orele: 16:00 – 18:00 
Descrierea: Activitatea a întrunit mai multe ong-ri 
din Bălți, în cadrul căreia peste 40 tineri au iesit în 
piata centrala V.Alecsandrii pentru a oferi îmbrățișări 
gratis si a informa oamenii despre importanța 
voluntariatului în societate. Voluntarii CASMED au 
oferit șansa locuitorilor municipiului Bălți de a 
îmbrățisa o țară europeană, idee genială de a ne 
apropia mai ușor unii de alții ca viziune 
proeuropeană. 

AO CASMED  Trecătorii din 
piata centrala 

Frecautanu Rodica 
Frecauteanu.r@gmail
.com 
079124353 
casmed.md@gmail.c
om 
 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?story
_fbid=713779545395111
&id=408923255880743 

mailto:obogovic@mail.ru
mailto:obogovic@mail.ru
mailto:Frecauteanu.r@gmail.com
mailto:Frecauteanu.r@gmail.com
mailto:casmed.md@gmail.com
mailto:casmed.md@gmail.com
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713779545395111&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713779545395111&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713779545395111&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713779545395111&id=408923255880743
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Oportunitățile de voluntariat 
 
Locul desfășurării:  
Orele:  
Descrierea: voluntarii Centrului de Educație 
Ecologică "Școala Verde" au transmis trecătorilor din 
Piața Vasile Alecsandri din Bălți um measj de 
reamintire despre oportunitățile de voluntariat 

voluntarii 
Centrului de 
Educație 
Ecologică 
"Școala Verde" 
voluntarii 
CASMED 

   https://www.facebook.c
om/permalink.php?story
_fbid=713774062062326
&id=408923255880743 
 

Cahul Prezentare dedicată zilei Internaționale a Familiei 
(III) 
  
Locul desfășurării: Liceul Teoretic ”M.Eminescu” 
Orele:  
Descrierea: 

    https://www.facebook.c
om/CSPTCahul/posts/14
52268761749900 

Căuşeni 
 

Donaţie: mobilă pentru Biblioteca satul Baimaclia 
raionul Căușeni 
 
Locul desfășurării: s. Baimaclia, raionul Căuseni 
Ora: 10:00  
Descriere: Donarea a 4 mese de birou pentru 
Biblioteca din satul Baimaclia, necesare pentru 
desfășurarea diverselor activităţi multidisciplinare. 

Academia 
Nicolae 
Dumitrescu 

Primaria s. 
Baimaclia 

Biblioteca din 
satul 
Baimaclia și 
întreaga 
comunitate 

Maria Sutac 
069 294 859 
 

 

„O mîngîiere pentru cei mai trişti” 
 
Locul desfășurării: s. Cîrnăţenii Noi  
Ora:  
Descrierea: Oferirea asistenţei persoanelor aflate în 
dificultate, organizarea curăţeniei în casă, asigurarea 
cu produse alimentare. 

Femeile 
voluntare din 
localitate  

Primăria 
satului 

 Antoniuc Parascovia  
067 174 246 
0243 642 36 

 

Chişinău Lecţia de chimie la grădiniţă 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa nr.6  
Ora: 15.30 
Descriere: Chimia distractivă pentru copiii de la 
grădiniţă. Experimente simple demonstrate de către 
un elev. 

Biblioteca de 
cultură și 
literatură 
polonă ”A. 
Mickiewicz” 

 Copii grădiniţa 
nr.6 

Oxana Andreev 
069958631 
oxanandreev@gmail.
com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.82
1519734600355.107374
1876.501419826610349
&type=1 
 
https://www.facebook.c
om/501419826610349/p
hotos/a.8215197346003
55.1073741876.5014198

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713774062062326&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713774062062326&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713774062062326&id=408923255880743
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713774062062326&id=408923255880743
https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452268761749900
https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452268761749900
https://www.facebook.com/CSPTCahul/posts/1452268761749900
mailto:oxanandreev@gmail.com
mailto:oxanandreev@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821519734600355.1073741876.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821519734600355.1073741876.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821519734600355.1073741876.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821519734600355.1073741876.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821519734600355.1073741876.501419826610349&type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264621292533/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264621292533/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264621292533/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264621292533/?type=1&fref=nf
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26610349/82126462129
2533/?type=1&fref=nf 
 
https://www.facebook.c
om/501419826610349/p
hotos/a.8215197346003
55.1073741876.5014198
26610349/82126454462
5874/?type=1 

„Promovează o Familie Unită” 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Traian, sala festivă 
Ora:  
Descriere: Scopul activităţii este de a prezenta un 

film elevilor cu tematica de a respecta persoanele 

vărstnice şi de ai ajuta pe aceşti-a în situaţii dificile, 

la necesităţile personale. Totodată activitatea 

presupune încurajarea elevilor de a deveni voluntar. 

Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a al Liceului Teoretic 

Traian vin cu suport de pachete alimentare pentru 6 

bunei/veterani ai Consiliului sectorului Botanica al 

veteranilor războiului şi al muncii. După vizionarea 

filmului un veteran va împărtăşi experienţa sa de 

voluntar pe parcursul vieţii sale. Activitatea va lua 

sfirşit cu îmînarea steguleţelor participanţilor, după 

care aceştia îşi vor lua rămas bun unul de la altul. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii şi 
tineri cu 
dizabilităţi fizice 

Consiliul 
sectorului 
Botanica al 
veteranilor 
războiului şi al 
muncii,  
 
Liceul Teoretic 
Traian 

Elevii claselor 

a VII-a şi a 

VIII-a a 

Liceului 

Teoretic 

Traian 

Olga Catîrău 
060 002 545 

 

Cimişlia 
 

Flash mob organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Familiei 
 
Locul desfășurării: centrul or. Cimișlia 
Ora: 15:00 
Descriere: Flash mob cu impărţirea materialelor 
informaţionale a baloane cu mesaje și origami. De 
asemenea, va fi efectuat un chestionar cu privire la 
importanţa familiei 
 

CSPT ”Tineri 
pentru Tineri”, 
Y-PEER Cimișlia 

 Cetăţenii 
orașului 
Cimișlia  

Leonid Tataru 
060 997 550 
leonardo.tataru29@g
mail.com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=oa.9
13558035356647&type=
1 

https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
https://www.facebook.com/501419826610349/photos/a.821519734600355.1073741876.501419826610349/821264544625874/?type=1
mailto:leonardo.tataru29@gmail.com
mailto:leonardo.tataru29@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913558035356647&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913558035356647&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913558035356647&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913558035356647&type=1


31 

 

Ziua ușilor deschise la CSPT 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 
Descriere: 

    https://www.facebook.c
om/media/set/?set=oa.9
13510205361430&type=
1 

Criuleni 
 

Derularea filmelor 
 
Locul desfășurării: or. Criuleni, s. Cimișeni 
Ora: 18:00 
Descriere: banii colectaţi din vinzarea biletelor vor  
merge în fondul colectat pentru Alexei 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
 

 Godoroja Alexandr 
069645180 
godoroja87@mail.ru 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
5223104575506.107374
1984.518010184963467
&type=1 
 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
3219801442503.107374
1978.518010184963467
&type=1 
 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
4437084654108.107374
1981.518010184963467
&type=1 

”Împreună viața are culoare” 
 
Locul desfășurării:  
Ora:  
Descriere: Centrul Resurse pentru Tineri ”UniT” 
împreună cu voluntarii au să găzduiască un 
eveniment frumos preconizat zilei familiei. 

Centrul Resurse 
pentru Tineri 
”UniT 

AO ”FCPS”, 
Direcția 
Educație 
Criuleni, 
Centrul de zi 
”Speranța”, 
colectivul de 
dans 
”Victoria”, 
școala 
muzicală 
Criuleni, 
Școala 
Primară 
Criuleni, LT 
”Boris 
Dînga”,LT 

  https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
5448424552974.107374
1987.518010184963467
&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913510205361430&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913510205361430&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913510205361430&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913510205361430&type=1
mailto:godoroja87@mail.ru
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755223104575506.1073741984.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755223104575506.1073741984.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755223104575506.1073741984.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755223104575506.1073741984.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755223104575506.1073741984.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753219801442503.1073741978.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753219801442503.1073741978.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753219801442503.1073741978.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753219801442503.1073741978.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753219801442503.1073741978.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754437084654108.1073741981.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754437084654108.1073741981.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754437084654108.1073741981.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754437084654108.1073741981.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754437084654108.1073741981.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755448424552974.1073741987.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755448424552974.1073741987.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755448424552974.1073741987.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755448424552974.1073741987.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755448424552974.1073741987.518010184963467&type=1
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Hîrtopul Mic. 

Dubăsari       

Edineţ       

Hînceşti       

Ialoveni 
 

Cu noi e mai CURAT și mai LUMINOS! 
 
Locul desfășurării: satul Costești, str. Ștefan cel 
Mare, rastignirea 
Ora: 13:30 - 14:30 
Descriere: La data de 15.05.2015, elevii claselor a 9-
a, 10-a, 11-a, 12-a au hotărît să desfășoare o 
activitate de voluntariat prin care să fac ordine și să 
renoveze Răstignirea care se afla pe str. principala a 
satului, str. Ștefan cel Mare. Astfel tinerii vor procura 
din contribuţie proprie materialele necesare pentru 
a renova Răstignirea, cum ar fi vopselele, diluanţii , 
periile de vopsea. Cum se sfîrșeste orele, elevii își vor 
începe munca voluntara, prin curăţirea zonei de 
deșeuri, apoi vor curăţa terenul de buriene și vor 
afîna solul, în cele din urma vor da cu vopsea 
Răstignirea și gărduleţul din jurul ei, iar la urma se 
vor sadi flori, ca la anul în această perioada acest 
locușor sfînt să bucure ochii trecăorilor. 

Liceul Teoretic 
Olimp,  

 Profesori, 
trecători, 
localnici din 
preajma 
răstignirii 

Pușcaș Iuliana 
068 627 015 
iuliana_97@mail.ru 

http://alternativa.org.m
d/rastignire-renovata-in-
satul-costesti-cu-
ajutorul-elevilor/ 

Leova Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (V) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

„Talentul transmis din familie” 
 
Locul desfășurării: Centrul de meşteşugărit din s. 
Filipeni, r. Leova 

Centrul de 
meşteşugărit 
din s. Filipeni,  
 

Gimnaziul din s. 
Filipeni 

Elevii 
Gimnaziului 
din Filipeni 

Rodica Munteanu 
 

 

mailto:iuliana_97@mail.ru
http://alternativa.org.md/rastignire-renovata-in-satul-costesti-cu-ajutorul-elevilor/
http://alternativa.org.md/rastignire-renovata-in-satul-costesti-cu-ajutorul-elevilor/
http://alternativa.org.md/rastignire-renovata-in-satul-costesti-cu-ajutorul-elevilor/
http://alternativa.org.md/rastignire-renovata-in-satul-costesti-cu-ajutorul-elevilor/
mailto:iorga_2011@mail.ru
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Ora: 12.00- 17.00 
Descriere: Centrul de meşteşugărit din Filipeni a 
organizat expoziţia de pictură a copiilor „Talentul 
transmis din familie” pentru a reaminti tuturor 
importanţa familiei şi a scoate în evidenţă faptul că 
noi oamenii suntem toţi o familie şi e necesar să ne 
susţinem şi să ne ajutăm reciproc. 

Nisporeni 
 

Sesiuni de educare 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Calimanesti 
Ora: 09:30-10:30 
Descriere: Traning : „Rolul voluntarilor în 
identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul 
apă și sanitaţie la nivel local și naţional”. ”. La 
training-uri urmează să participe cadrele didactice 
din cele 3 localităţi și elevii claselor VII – IX.  

AO”Solidaritate 
Europeana 
pentru Apa in 
Moldova 

Gimnaziul din 
Calimanesti 

Elevii 
Gimnaziului in 
Calimanesti 

Razvant Irina 
068 818181 
razvant.irina@yahoo.
com  

http://seam.md/seam-s-
a-alaturat-sirului-de-
actiuni-al-snv-2015/ 

Vizita la Statia de epurare a apelor uzate si statia de 
pompare din raionul Nisporeni 
 
Locul desfășurării: Statia de epurare a apelor uzate 
si statia de pompare Nisporeni 
Ora: 12:30-14:00 
Descriere: Activitate practică - informativă la staţia 
de epurare a apelor uzate și staţia de pompare din r-
ul Nisporeni. La vizită vor participa cei mai activi 
tineri din gimnaziile vizitate, selectaţi în timpul 
training-lui, având oportunitatea de a vedea locul de 
colectare a deșeurilor din întregul raion și procesul 
de curăţare a apelor uzate. 

AO”Solidaritate 
Europeana 
pentru Apa in 
Moldova 

Statia de 
epurare a 
apelor uzate si 
statia de 
pompare din 
raionul 
Nisporeni 

Elevii selectati 
din 3 institutii-
Gimnaziile 
Marinici, 
Calimanesti si 
Vinatori 

Razvant Irina 
068 818181 
razvant.irina@yahoo.
com  

https://www.facebook.c
om/pages/Solidaritate-
European%C4%83-
pentru-Ap%C4%83-
%C3%AEn-
Moldova/180729718662
358 

Orhei Big brothers 
 
Locul desfășurării: Școala Internat 
Orele: 14.00-16.00 
Descriere: Elevii de la Colegiul Pedagogic, la 
Asistenţa Socială vor petrece timpul împreună cu 
copiii de la Școala Internat, organizînd jocuri, ajutînd 
la temele pentru acasă. 

CSPT Orhei Colegiul 
Pedagogic ” 
Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de la 
Școala 
Internat 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
94433207464276.10737
41913.10000692836083
2&type=3 

mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:razvant.irina@yahoo.com
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
http://seam.md/seam-s-a-alaturat-sirului-de-actiuni-al-snv-2015/
mailto:razvant.irina@yahoo.com
mailto:razvant.irina@yahoo.com
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
https://www.facebook.com/pages/Solidaritate-European%C4%83-pentru-Ap%C4%83-%C3%AEn-Moldova/180729718662358
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594433207464276.1073741913.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594433207464276.1073741913.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594433207464276.1073741913.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594433207464276.1073741913.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594433207464276.1073741913.100006928360832&type=3
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Ce? Unde? Cînd? 
 
Locul desfășurării: CSPT Orhei 
Perioada: 15.00-16.00 
Descriere: Victorină intelectuală cu întrebări de 
cultură generală la tema: Familia, relaţii de cuplu, 
voluntariat 

CSPT Orhei Fondul pentru 
Tineri Orhei, 
Centrul de 
Tineret Orhei 

Voluntarii 
CSPT, Fondul 
pentru Tineri 
Orhei, Centrul 
de Tineret 
Orhei 

Grecu Vladlen, 
079 134 888 
 
Bunici Evelina 
068 386 331 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.38
6853834851872.107374
1842.305646416305948
&type=1 

Ziua familiei – concurs de fotografii 
 
Locul desfășurării: Centrul de Tineret, pagina web a 
centrului 
Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Participanţii la concurs urmează să trimită 
la adresa Centrului de Tineret Orhei poze de familie. 
Cele mai reușite lucrări urmează a fi premiate 

Centrului de 
Tineret Orhei 

Consiliul 
Raional al 
Tinerilor Orhei 

Familiile din 
raionul Orhei 

Corina Erhan 
079 031 378 

https://www.facebook.c
om/events/8896092544
30062/permalink/89272
2940785360/ 
 

Felicitări! 
 
Locul desfășurării: Centrul Comunitar Universul, s. 
Piatra 
Perioada 12.00-15.00 
Descriere: Centrul Comunitar Universul vor 
confecţiona felicitări cu ocazia zilei Familiei și vor 
merge în sat pentru a dona lucrările elaborate. 
 

Centrul 
Comunitar 
Universul, s. 
Piatra 

Voluntarii și 
beneficiarii 
Centrului 
Comunitar 
Universul, s. 
Piatra 

Familiile din s. 
Piatra 

Sergiu Leca 
069 573 307 
ccm.universul@gmail
.com  
 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.64
6486602149075.107374
1902.313312688799803
&type=1 

Rezina 
 

Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (V) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie 
069 055 414 
 
Rusu Lilia 
060 940 202 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238513477521.1073
741957.263119737520&
type=1 
 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238477547521.1073
741950.263119737520&
type=1 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (V) 
 
Locul desfășurării: gr. Nr.6, orașul Rezina 

Grădiniţa nr. 6 Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa nr.6 
care au nevoie 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.386853834851872.1073741842.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.386853834851872.1073741842.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.386853834851872.1073741842.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.386853834851872.1073741842.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.386853834851872.1073741842.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/events/889609254430062/permalink/892722940785360/
https://www.facebook.com/events/889609254430062/permalink/892722940785360/
https://www.facebook.com/events/889609254430062/permalink/892722940785360/
https://www.facebook.com/events/889609254430062/permalink/892722940785360/
mailto:ccm.universul@gmail.com
mailto:ccm.universul@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646486602149075.1073741902.313312688799803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646486602149075.1073741902.313312688799803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646486602149075.1073741902.313312688799803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646486602149075.1073741902.313312688799803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646486602149075.1073741902.313312688799803&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238513477521.1073741957.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238513477521.1073741957.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238513477521.1073741957.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238513477521.1073741957.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238513477521.1073741957.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238477547521.1073741950.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238477547521.1073741950.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238477547521.1073741950.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238477547521.1073741950.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238477547521.1073741950.263119737520&type=1
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Ora: după ora 17.00 
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării de la copii 
din grădiniţă și vor fi donate copiilor din această 
grădiniţă, care au nevoie de ele. 

de hăinuţe și 
jucării 

„Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea” 
 

Locul desfășurării: LT „Al. Cel Bun” 
Ora: 14.15 
Descriere: Va fi petrecută o oră cu elevii clasei a X-B, 
cu folosire diferitor exemple concrete unde au 
participat elevii în activităţi de voluntariat. 

LT „Al.cel Bun” AO „Nufărul” Elevii clasei a 
X-B 

Nistor Ala,  
069 092 644 

 

Sîngerei       

Străşeni Ziua familiei  
 
Locul desfășurării: or. Străşeni AeENeoumanist  
Orele: 11,00-13,00 
Descriere: Un concert caritabil cu participarea 
voluntară a ansamblului Divertis şi ansamblului 
Baştina  

Şcoala de arte 
din Străşeni;  
Casa raională de 
cultură din 
Străşeni 

  Director Şc de arte 
Mihai Bobeica  
069 878 695 
 
Coregraf Maxim 
Bîrsan  
069 468 071 

https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206298280317779 
 
https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206298314758640 
 
https://www.facebook.c
om/neohumanist/videos
/10206298328878993/ 
 
https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206298470882543 

Şezătoare 
 
Locul desfășurării: AO centrul pentru protecţie 
socială a copiilor orfani, din familii defavorizate şi 
bătrîni singuratici „Prometeu, or. Străşeni  
Ora: 15,00-16,00 
Descriere: Tradiţii şi obiceiuri din străbuni  

AO centrul 
pentru protecţie 
socială a 
copiilor orfani, 
din familii 
defavorizate şi 
bătrîni 
singuratici 
„Prometeu ” 

  Alexandra Boligari  
067 585 615 
 

http://straseni.unimedia
.info/news/mai-multe-
institutii-din-raionul-
straseni-au-participat-la-
saptamana-nationala-a-
voluntariatului-
3775.html 
 
https://www.facebook.c
om/neohumanist/posts/
10206327825016378 

https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298280317779
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298280317779
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298280317779
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298314758640
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298314758640
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298314758640
https://www.facebook.com/neohumanist/videos/10206298328878993/
https://www.facebook.com/neohumanist/videos/10206298328878993/
https://www.facebook.com/neohumanist/videos/10206298328878993/
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298470882543
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298470882543
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206298470882543
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
http://straseni.unimedia.info/news/mai-multe-institutii-din-raionul-straseni-au-participat-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-3775.html
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206327825016378
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206327825016378
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206327825016378
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Voluntarul în actiune  
 
Locul desfășurării: or. Străşeni 
Orele: 16,00-18,00 
Descriere: Flash mob sau curatenie in parcul din oraş  

ONG Cultura 
Nouă 
 

  Victoria Marola  
060 760 027 

 

Falești 
 

Campania ,,Ieși La Vot,, 
 
Locul desfășurării: Orașul Fălești  
Orele: 12:00-16:00 
Descrierea: Un proiect Promo Lex implementat în 
Orașul Fălești. Este o campanie de informare și 
motivare a cetăţenilor pentru a participa activ în 
cadrul Alegerilor Locale din 14 Iunie 2015 

Promo-Lex  Cetăţenii cu 
Drept de Vot 

Petru Cliofos,  
069 025 182 

 

Ştefan 
Vodă 
 

Spectacolul ,, Acasă’’ de Dumitru Matcovschi 
 
Locul desfășurării: Casa de cultură or. Ștefan – Vodă 
Ora: 17:00 
Descriere: Spectacol teatral 

Direcţia cultură, 
tineret, sport și 
turism 

Consiliul 
Raional Ștefan 
– Vodă; 
Direcţia de 
învăţămînt 
Ștefan – vodă; 
APL 

Locuitorii 
raionului 
Ștefan - vodă 

Valentina Uţa 
024223714, 
024222648,  
067 306 622, 
directiaculturasv@m
ail.ru  

 

Ungheni 
 

Prezentarea master-classului ”Confecţionarea 
jucăriilor din deşeuri”. Expoziţie în Centrul „Casa 
pentru Toţi”, or. Ungheni. 
 
Locul desfășurării: Centrul raional de Creaţie a 
Copiilor Ungheni 
Ora: 14.00 
Descriere: Specialiştii din cadrul Centrului raional de 
Creaţie a Copiilor vor prezenta în faţa Copiilor un 
master-class de confecţionare a jucăriilor din 
deşeuri. 

AO „Creatorii” Păr inţii 
copiilor,, AO 
„Sprijin şi 
Speranţă” 

Copiii din 
Centrul „Casa 
pentru toţi” 

Grosu Elena  
079 414 794 

 

Sâmbătă 
16 mai 

Anenii Noi        

Bălţi       

Cahul       

Căuşeni 
 

Acţiuni de binefacere pentru familiile cu mulţi copii 
şi persoanele în etate 
 

Echipele de 
voluntari  

Instituţiile 
educaţionale , 
primăriile 

 Cernat Rica 
069 259 346 

 

mailto:directiaculturasv@mail.ru
mailto:directiaculturasv@mail.ru


37 

 

Locul desfășurării: localităţile Ursoaia, Sălcuţa, Opci, 
Zaim 
Ora:  
Descrierea: Echipele de voluntari vor organiza 
acţiuni de binefacere pentru copii din familiile aflate 
în dificultate. Cu mai multe familii, inclusiv văduvele 
de război au convenit realizarea lucrărilor în grădini, 
ogrăzi în săptămîna voluntarilor  

satelor  

Chişinău       

Cimişlia 
 

Caravana naţională cu ocazia Zilei Internaţionale de 
Comemorare a Persoanelor Decedate de SIDA 
 
Locul desfășurării: centrul orașului Cimișlia 
Ora: 11:00 
Descriere: Va fi plasat un cort unde persoanele vor 
beneficia de informaţie privind HIV/SIDA, teste 
rapide privind statutul HIV 

 CSPT ”Tineri 
pentru Tineri”  
Y-PEER 
Cimișlia 

Tinerii și 
adulţii 
orașului 
Cimișlia 

Leonid Tataru 
060 997 550 
leonardo.tataru29@g
mail.com  

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=oa.9
13902055322245&type=
1 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=oa.9
14117211967396&type=
1 
 

Criuleni       

Dubăsari       

Edineţ       

Hînceşti 
 

Training pe scrierea de proiete 
 
Locul desfășurării: s. Ciuciuleni, Liceu 
Ora: 10:00 
 
Descrierea: Activitatea data va fi desfasurata cu 
suportul Ambasadei SUA la Chisinau in cadrul 
proiectului Awake the Leader Within You! Tinerii vor 
invata tehnica scrierii de proiecte ulterior vor aplica 
pentru a implementa in realitate un proiect. 

Always together Liceul 
Ciuciuleni din 
s. Ciuciuleni, 
Hincesti 

Tineri din 
localitate 

Stephanie 
068 063 098 

 

Ialoveni FIG- Funny Intelectula Games 
 
Locul desfășurării: Centru de Sănătate Prietenos 
Avante 
Orele: 18:00 – 20:00  

CSPT Avante 
 
CLT Costești 

AO 
Alternativa, 
CSPT Avante, 
Liceul Teoretic 
„Olimp” 

Societatea 
Civila( elevii, 
copii, tinerii, 
adultii, 
batrinii) 

Lena Bîrca 
069 358 284 
lenabirca10@gmail.c
om 

http://alternativa.org.m
d/consiliul-tinerilor-din-
costesti-a-organizat-fig-
funny-intellectual-
games/ 

mailto:leonardo.tataru29@gmail.com
mailto:leonardo.tataru29@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913902055322245&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913902055322245&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913902055322245&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.913902055322245&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.914117211967396&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.914117211967396&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.914117211967396&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.914117211967396&type=1
mailto:lenabirca10@gmail.com
mailto:lenabirca10@gmail.com
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-organizat-fig-funny-intellectual-games/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-organizat-fig-funny-intellectual-games/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-organizat-fig-funny-intellectual-games/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-organizat-fig-funny-intellectual-games/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-organizat-fig-funny-intellectual-games/
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Descriere: Chiar dacă suntem un sat de 11853 de 
locuitori, încă nu exista un Erudit Club, unde să se 
poata aduna copiii, tinerii, maturii, batrînii și să 
organizeze jocuri intelectuale live, din urma cărora 
primești emoţii noi, pozitive, o nouă experienţă, îţi 
faci prieteni noi, devii mai deschis și relaxat. 
Organizarea acestor jocuri ne vor face pe toţi un 
pic mai pozitivi și va ajuta la dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale. Efectul de inhibare si ruperea 
relaţiilor sociale e tot mai pronunţat în noua 
societate, cînd fiecare tînar își petrece tot timpul 
în faţa calculatorului, și fiecare matur e precupat 
doar de propleme financiare, iar batrînii sunt puși 
în situaţia de a se susţine unul pe altul, nu există 
nici un fel de comunicare între generaţii, aceste 
jocuri sigur pot fi o motivaţie pentru a mai uita de 
rutina zilnică și de EGO-ul personal. Tinerii din 
satul Costești, se confruntă mereu cu problema 
petrecerii timpului liber într-un mod interesant, iar 
acest proiect vine ca o soluţie pentru consumarea 
energiei tinerilor într-un mod educativ și util. 
Astfel toţi tinerii vor avea posibilitatea să își 
petreaca timpul liber într-un centru pentru tineri, 
dar nu în stradă sau alte locaţii periculoase pentru 
tineri. 

 
Liceul Teoretic 
Costesti 
 
Fondul pentru 
Tineri Ialoveni 

 
https://www.facebook.c
om/asociatia.tdv/posts/
1690734304487511 

Instalarea unui coș de gunoi 
 
Locul desfășurării: satul Costești 
Ora: 17:00-18:00 
Descriere: În toamna anului 2014,grupul de iniţiativă 
START-sîrguinţă, tact, activism, rapiditate și 
tenacitate din Consiliul Local al Tinerilor din Costeși 
au cîștigat proiectul Dragule, meleagule, frumosul 
meu Costești depus la Fondul pentru Tineri Ialoveni, 
proiectul a constat din procurarea a 10 coșuri de 
gunoi și un panou informativ, și amplasarea lor pe 
reţeaua de străzi din satul Costești, în special în 
preajma staţiilor de microbuze. Însa din motivul că 
una din staţiile care a fost preconizate de a se instala 

-Consiliul Local 
de Tineri 
Costești  
 
Asociaţia 
Obșteasca 
Compasiune 

Voluntarii 
Alternativa 

Toţi localnicii 
din 
aproprierea 
staţiei de 
microbuze și 
alţi trecători 

Nicolae Grigoriţa 
060 213 221 
grigorita.nicolai@gm
ail.com 

http://alternativa.org.m
d/consiliul-tinerilor-din-
costesti-a-instalat-un-
cos-de-gunoi-la-una-din-
statiile-de-autobuz-al-
satului/ 
 
https://www.facebook.c
om/asociatia.tdv/posts/
1690734471154161 

https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734304487511
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734304487511
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734304487511
mailto:grigorita.nicolai@gmail.com
mailto:grigorita.nicolai@gmail.com
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
http://alternativa.org.md/consiliul-tinerilor-din-costesti-a-instalat-un-cos-de-gunoi-la-una-din-statiile-de-autobuz-al-satului/
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734471154161
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734471154161
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734471154161
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un coș de gunoi, era în curs deconstrucţie, 
amplasarea urnei a fost amînată.Iar, acum că 
lucrarile de construcţie a staţia au fost finalizate și 
vremea este favorabila, membrii grupuilui de 
iniţiativa cu consilierii si împreuna cu AO 
Compasiune, vor instala și ultimul coș de gunoi. 

Leova Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (VI) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

Nisporeni       

Orhei Nepoţei de împrumut 
 
Locul desfășurării: s. Susleni 
Orele: 9.00-12.00 
Descriere: Voluntarii CSPT Orhei vor ajuta un bătrîn 
singuratic a face ordine prin curte, casă, a aduce apă, 
a pregăti masa și vor acorda suport psihoemoţional 

CSPT Orhei 
Taras Svetlana 

Voluntarii 
CSPT Orhei, 
elevii de la 
Asistenţa 
Socială,  
CS nr.1 

Bătrîni 
vulnerabili 

Jalbă Olga, educator 
CSPT Orhei 
069 025 709 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
95003544073909.10737
41914.10000692836083
2&type=3 

Acţiune caritate la Casa de bătrîni 
 
Locul desfășurării: Casa de bătrîni, s. Susleni 
Orele: 9.00-12.00 
Descriere: A dona haine pentru beneficiarii de la 
Casa de bătrîni Susleni 

CSPT Orhei Voluntarii 
CSPT Orhei, 
elevii de la 
Asistenţa 
Socială CS nr.1 

Bătrînii de la 
Casa de 
bătrîni din 
Susleni 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.co
m 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.15
95011830739747.10737
41915.10000692836083
2&type=3 

Rezina 
 

Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la 
întrarea în Rezina-vest (VI) 
 
Locul desfășurării: Rezina-vest  
Ora: după ora 17.00 
Descriere: A fost instalată o răstignire la intrare în 
Rezina-vest, în această săptămînă (11-16 mai), vor fi 
petrecute lucrări de amenajare. 

Sematrus SRL Magazinul 
materiale de 
construcţie. 
Restaurantul 
„Lilia” 

Locuitorii și 
vizitatorii 
orașului 
Rezina 

Rusu Iurie 
069 055 414 
 
Rusu Lilia 
060 940 202 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238499307521.1073
741954.263119737520&
type=1 

Sîngerei       

mailto:iorga_2011@mail.ru
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595003544073909.1073741914.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595003544073909.1073741914.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595003544073909.1073741914.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595003544073909.1073741914.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595003544073909.1073741914.100006928360832&type=3
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595011830739747.1073741915.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595011830739747.1073741915.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595011830739747.1073741915.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595011830739747.1073741915.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1595011830739747.1073741915.100006928360832&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238499307521.1073741954.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238499307521.1073741954.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238499307521.1073741954.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238499307521.1073741954.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238499307521.1073741954.263119737520&type=1
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Străşeni 
 

Înmînarea diplomelor voluntarilor din cadrul 
campanii Masa Bucuriei  
 
Locul desfășurării: parcul Dendrarium din or 
Chişinău  
Ora: 11,00-13,00 
Descriere:  

Misiunea 
Socială 
“DIACONIA” 

  Adriana Velicinschi  
069 888 133 
 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.84
2576062479346.107374
1833.101763343227292
&type=1 
 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.84
9903638413255.107374
1834.101763343227292
&type=1 
 
http://diaconia.md/libvi
ew.php?l=ro&idc=69&id
=1076&t=/Noutati/tiri/V
oluntarii-campaniei-
Masa-Bucuriei-modele-
de-implicare-sociala 

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

,,Iniţiere în scrierea proiectelor’’ 
 
Locul desfășurării: Liceul teoretic ,, Ștefan – Vodă’’ 
Ora: 9:30 
Descriere: Instruire în domeniul scrierii proiectelor 
pentru tinerii din raion. În urma acestei activităţi vor 
fi instruite circa 30 persoane în domeniul scrierii 
proiectelor. 

ONG ,, Aripi 
Europene’’ 
 

Asociaţia 
culturală ,, Pro 
Basarabia și 
România’’ or. 
Roman 
România 

30 persoane 
instruite 
(membrii 
Fondului 
pentru tineri 
Ștefan – Vodă, 
elevi ai 
Liceului 
teoretic 
Ștefan Vodă) 

Natalia Ștefan 
0242 250 69 
069 931 957 
 

 

Comemorarea primadonei Operei Naţionale Maria 
Bieșu 
 
Locul desfășurării: Școala de arte ,, Maria Bieșu’’ 
Ora: 11:00 
Descriere: Concert de comemorare 

Școala de arte ,, 
Maria Bieșu’’ 
Uniunea 
Muzicienilor din 
Moldova 

Direcţia 
cultură, 
tineret, sport 
și turism 
Consiliul 
raional Ștefan 
- Vodă 

Locuitorii or. 
Ștefan Vodă 

Moraru Valeriu  
0242 243 97 
067 363 276 
067 660 888 

 

Ungheni „De la inimă la inimă”, recital.  
 

Elevii cl. a VIII-a 
„B” LT 

Profesorii LT 
„M.Eminescu” 

Copiii din 
Centrul „Casa 

Calancea Olga 
069 892 662 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842576062479346.1073741833.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842576062479346.1073741833.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842576062479346.1073741833.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842576062479346.1073741833.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842576062479346.1073741833.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849903638413255.1073741834.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849903638413255.1073741834.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849903638413255.1073741834.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849903638413255.1073741834.101763343227292&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849903638413255.1073741834.101763343227292&type=1
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
http://diaconia.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1076&t=/Noutati/tiri/Voluntarii-campaniei-Masa-Bucuriei-modele-de-implicare-sociala
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Locul desfășurării: Centrul „Casa pentru Toţi” 
Ora: 15.00 
Descriere: Elevii clasei a VIII-a „B” de la LT 
„M.Eminescu”, or. Ungheni vor prezenta un recital la 
Centrul „Casa pentru Toţi”, unde sînt în activitate 
copii cu disabilităţi. 

„M.Eminescu” pentru toţi” 

Duminică 
17 mai 

Anenii Noi  
 

      

Bălţi       

Cahul 
 

Surpriză pentru voluntarul bibliotecii 
 
Locul desfășurării: 
Ora: 
Descriere: 

    https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.84
1933395898870.107374
1889.553459111412968
&type=1 

Căuşeni       

Chişinău       

Cimişlia       

Criuleni 
 

Adunarea tuturor banilor 
 
Locul desfășurării: Centrul Resurse pentru Tineri 
”UniT” Criuleni 
Ora: 9,00 
Descriere: Tinerii din fiecare sat vor aduce banii 
colectaţi în cadrul campaniei 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
 

 Godoroja Alexandr 
069645180 
godoroja87@mail.ru 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
5250461239437.107374
1986.518010184963467
&type=1 
 
http://protv.md/stiri/soc
ial/alexei-baiatul-
mutilat-in-urma-unui-
incendiu-ajutat-de-tot-
mai---965341.html 

Donarea banilor lui Alexei și bunicii sale 
 
Locul desfășurării: Tucano Cafe, Chișinău 
Ora: 14,00 
Descriere: Suma de bani colectată va fi donată lui 
Alexei în cadrul evenimentului organizat la Chișinău 
pentru operarea lui Alexei. 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 
Criuleni 

Centrul 
Resurse 
pentru Tineri 
”UNIT” 
Criuleni 
 

 Godoroja Alexandr 
069645180 
godoroja87@mail.ru 

http://www.jurnaltv.md/
ro/news/2015/5/19/o-
noua-ansa-pentru-
alexei-10123268/#1 
 
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.75
4440667987083.107374

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841933395898870.1073741889.553459111412968&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841933395898870.1073741889.553459111412968&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841933395898870.1073741889.553459111412968&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841933395898870.1073741889.553459111412968&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841933395898870.1073741889.553459111412968&type=1
mailto:godoroja87@mail.ru
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755250461239437.1073741986.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755250461239437.1073741986.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755250461239437.1073741986.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755250461239437.1073741986.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755250461239437.1073741986.518010184963467&type=1
http://protv.md/stiri/social/alexei-baiatul-mutilat-in-urma-unui-incendiu-ajutat-de-tot-mai---965341.html
http://protv.md/stiri/social/alexei-baiatul-mutilat-in-urma-unui-incendiu-ajutat-de-tot-mai---965341.html
http://protv.md/stiri/social/alexei-baiatul-mutilat-in-urma-unui-incendiu-ajutat-de-tot-mai---965341.html
http://protv.md/stiri/social/alexei-baiatul-mutilat-in-urma-unui-incendiu-ajutat-de-tot-mai---965341.html
http://protv.md/stiri/social/alexei-baiatul-mutilat-in-urma-unui-incendiu-ajutat-de-tot-mai---965341.html
mailto:godoroja87@mail.ru
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/5/19/o-noua-ansa-pentru-alexei-10123268/#1
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/5/19/o-noua-ansa-pentru-alexei-10123268/#1
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/5/19/o-noua-ansa-pentru-alexei-10123268/#1
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2015/5/19/o-noua-ansa-pentru-alexei-10123268/#1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754440667987083.1073741982.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754440667987083.1073741982.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754440667987083.1073741982.518010184963467&type=1
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1982.518010184963467
&type=1 

Dubăsari       

Edineţ       

Hînceşti 
 

Training pe Leadeship 
 
Locul desfășurării: s. Bobeica, Liceu 
Ora: 10:00 
Descrierea: Activitatea este desafsurata cu suportul 
Ambasadei SUA la Chisinau si face parte din proiectul 
Awake the Leader Within You! Tinerii vor invata 
conceptul de Leadeship si modalitati de implicare in 
procesul decizional la nivel local. 

Always together Liceul Bobeica Tineri din 6 
localitati: 
Bobeica, 
Dahnovici, 
Draguseni, 
Stolniceni, 
Sipoteni si 
Dragusenii-
Noi 

Rosza Brown 
068 063 098 

 

Ialoveni Distribuirea fluturașilor cu mesaj ecologic în rîndul 
consătenilor 
 
Locul desfășurării: s. Răzeni 
Ora: 13:30- 14:30 
Descriere: Activitate: Distribuirea fluturașilor cu 
mesaj ecologic. Responsabili: Echipa Verde a satului 
Răzeni Scopul: Sporirea gradului de conștientizare în 
rîndul consătenilor privitor la politicile de ocrotire a 
mediuilui ambiant și promovarea voluntariatului în 
rîndul tinerilor. Derulare: În timp de 4 ore ne 
propunem să realizăm scopul propus. În data de 17 
mai în centrul satului,unde se face piaţa de 
Duminică, Echipa Verde a satului Răzeni va distribui 
fluturaţi cu mesaje ecologice și va comunica 
consătenilor principalele probleme ecologice ale 
satului, așteptînd răspunsuri de soluţionare chiar de 
la ei. 

Liceul Teoretic „ 
Ion Pelivan” 

-Administraţia 
Publică Locală 
-Fondul pentru 
 Tineri Ialoveni 
 

Locuitorii 
satului Răzeni 

Beregoi Nadejda 
078 458 161 
beregoinadejda@gm
ail.com 

http://alternativa.org.m
d/tinerii-din-razeni-s-au-
implicat-in-saptamina-
nationala-a-
voluntariatului/ 

Flash-mob cu ocazia Comemorare a Zilei 
Internaţionale a persoanelor decedate de HIV/SIDA 
 
Locul desfășurării: Parcul Sfatul Ţării, raionul 
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
Ora: 17:00 
Descriere: Duminică, 17 mai ora 17:00, în scuarul 

Asociaţia 
Obștească 
Alternativa 

-Parteneri 
media 
-Consiliul 
Raional 
Ialoveni 

Toată 
societatea 
civilă, care vor 
benificia de 
flash-mob, 
materiale 
informative. 

Maria Bivol 
069512370 
maria.bivol21@yaho
o.com 
 

https://www.facebook.c
om/asociatia.tdv/posts/
1690734227820852 

mailto:beregoinadejda@gmail.com
mailto:beregoinadejda@gmail.com
http://alternativa.org.md/tinerii-din-razeni-s-au-implicat-in-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-razeni-s-au-implicat-in-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-razeni-s-au-implicat-in-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-razeni-s-au-implicat-in-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/tinerii-din-razeni-s-au-implicat-in-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
mailto:maria.bivol21@yahoo.com
mailto:maria.bivol21@yahoo.com
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734227820852
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734227820852
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/1690734227820852
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parcului Sfatul Ţarii din orașul Ialoveni va fi organizat 
un flash-mob cu ocazia Comemorare a Zilei 
Internaţionale a persoanelor decedate de HIV/SIDA. 
Tinerii îmbrăcaţi în maiouri vor distribui pliante 
informative și prezervative la dorinţă persoanelor 
din teritoriu. Totodată vor fi aprinse lampioane în 
memoria persoane decedate de HIV/SIDA, vor fi 
susţinute discursuri din partea organizatorilor și 
autorităţiloe publice. 

Leova Strîngere de fonduri pentru un copil bolnav (VII) 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii „Euroclub” vor colecta fonduri 
iar în acest scop au postat un anunţ pe reţelele de 
socializare, îndemnîndu-i pe toţi locuitorii oraşului să 
contribuie la salvarea îngeraşului. Acţiunea de 
colectare va avea loc toată săptămîna. 

„Euroclub” 
Leova 

Direcţia de 
Asistenţă 
Socială şi 
protecţie a 
familiei Leova 

Stiven 
Moldovanu şi 
familia lui 

Valentina Iorga 
067366790 
iorga_2011@mail.ru  

 

„Moştenit-am din Bătrîni” 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură din s. Beştemac 
Orele:  
Descriere: Direcţia Cultură Turism Tineret şi Sport 
Leova organizează atapa a III-a a festivalului 
„Moştenit-am din Bătrîni” cu participarea artiştilor 
amatori din raionul Leova în satul Beştemac pentru 
promovarea localităţii şi atragerea investiţiilor. 
 

Direcţia Cultură 
Turism Tineret 
şi Sport Leova 

Primăria s. 
Beştemac 

Locuitorii s. 
Beştemac 

Maeva Maria 
cultura.leova@gmail.
com 
 

 

Nisporeni 
 

"Comunitatea pentru o familie fericita - o lume 
mai bună" 
 
Locul desfășurării: incinta Gimnaziului Mileşti 
Orele:  
Descriere: 17 Mai, va avea loc o nouă activitate din 
cadrul Săptămînii Naționale a Voluntariatului 2015. 
Scopul acestei activităţi: ,,Promovarea valorilor 
familiei în comunitate”. Obiectivul principal al 
acestei zile va fi de a accentua importanţa familiei şi 
de a promova valorile familiei – egalitatea, 

Clubul familiei 
din satul Mileşti 

  Irina Răzvant 
068 818 181 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153232262422521.1073
741949.263119737520&
type=1 

mailto:iorga_2011@mail.ru
mailto:cultura.leova@gmail.com
mailto:cultura.leova@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153232262422521.1073741949.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153232262422521.1073741949.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153232262422521.1073741949.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153232262422521.1073741949.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153232262422521.1073741949.263119737520&type=1
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dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a 
responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor 
formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor şi 
persoanelor în etate. 

Orhei 
 

Ziua lumînărilor aprinse 
 
Locul desfășurării: terenul sportiv la Alecu Russo 
Orele: 20.00 – 21.00 
Descriere: Distribuirea materalului informativ despre 
HI/SIDA. Flashmob de comemorare a victimelor 
HIV/SIDA 

 AO 
Adolescentul 

Centru de 
Tineret, 
Voluntarii  
AO 
Adolescentul 
și ai Centrului 
de Tineret 

Citititorii 
paginilor și 
blogurilor, 
adolescenţi, 
tineri, 
trecătorii, 
autorităţi 

Svetlana Romanova 
069 291 828 

https://www.facebook.c
om/ao.adolescentul/me
dia_set?set=a.15793413
32325588.1073741845.1
00007492088933&type=
1&pnref=story 
 

Rezina 
 

Familia – asazamint sfint creat de Dumnezeu 
 
Locul desfășurării:  
Orele:  
Descriere: pe data de 17 mai se planifica petrecerea 
seminarului „ Familia – asazamint sfint creat de 
Dumnezeu” 

    https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238505457521.1073
741955.263119737520&
type=1 

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (V) 
 
Locul desfășurării: grădinița „Ghiocel”, s. Cinișeuți, 
raionul Rezina 
Orele:  
Descriere: Vor fi adunate hăinuţe și jucării și vor fi 
donate copiilor, care au nevoie de ele. 

Grădiniţa 
Ghiocel 

Părinţii 
copiilor din 
grădiniţă 

Copii din 
grădiniţa 
Ghiocel care 
au nevoie de 
hăinuţe și 
jucării 

Bogaciuc Zinaida, 
069 105 336 

https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238485517521.1073
741951.263119737520&
type=1 

Curatenia la cimitir 
 
Locul desfășurării: Saharna Noua 
Orele:  
Descriere: Activitatatea se va desfășura duminică, 17 
mai 2015, în r. Rezina în cadrul Săptămânii Naționale 
a Voluntariatului (SNV) 2015. 

    https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
153238507992521.1073
741956.263119737520&
type=1 

Sîngerei       

Străşeni 
 

Comoara ascunsă  
 
Locul desfășurării: Centrul de plasament pentru 
copii din familii defavorizare de pe lingă şcoala 
auxiliară din Străşeni  

Consiliul 
tinerilor  

  Tatiana Sireţanu 
067 583 711 
 

https://www.facebook.c
om/PrimariaStraseni/pos
ts/381232932086394 

https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/ao.adolescentul/media_set?set=a.1579341332325588.1073741845.100007492088933&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238505457521.1073741955.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238505457521.1073741955.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238505457521.1073741955.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238505457521.1073741955.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238505457521.1073741955.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238485517521.1073741951.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238485517521.1073741951.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238485517521.1073741951.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238485517521.1073741951.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238485517521.1073741951.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238507992521.1073741956.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238507992521.1073741956.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238507992521.1073741956.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238507992521.1073741956.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153238507992521.1073741956.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/PrimariaStraseni/posts/381232932086394
https://www.facebook.com/PrimariaStraseni/posts/381232932086394
https://www.facebook.com/PrimariaStraseni/posts/381232932086394


45 

 

Ora: 10,00-17,00 
Descriere: Concursuri, jocuri, divertisment şi voie 
bună  
 

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

      

Ungheni 
 

Colectarea produselor alimentare, jucăriilor, 
hainelor.  
 
Locul desfășurării: Centrul raional de Creaţie a 
Copiilor Ungheni 
Ora: 9.00 
Descriere: Copiii şi tinerii care au frecventat şi 
frecventează Centrul raional de Creaţie al Copiilor 
din or. Ungheni vor colecta produse alimentare, 
jucării şi haine şi le vor duce beneficiarilor. 

AO „Creatorii” Copiii şi tinerii 
care au 
frecventat şi 
frecventează 
Centrul 
raional de 
Creaţie al 
Copiilor din 
or. Ungheni 

Fosta 
profesoară de 
la Centrul 
raional de 
Creaţie al 
Copiilor 
Unghenii, 
invalid de 
gradul II, un 
elev din clI, LT 
„Ion Creangă”, 
or.Ungheni, 
invalid  

Ciornea Angela  
069 017 814 

 

 


