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Calendar naţional de activităţi  
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a X-a, 17 – 23 octombrie 2016 

 
PROMOVARE SNV 2016, INCLUSIV NEW(MEDIA)  

Nr. Promovare (nume) 
Tip 

(Presă scrisă,  
radio, TV) 

Data Subiect Link-uri 

1 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 07.09.2016 
Angajăm Specialist(ă) 
Comunicare SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154462879917521 
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/07/angajam-specialista-comunicare-snv-2016/   

2 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 08.09.2016 
Concurs de recrutare 
pentru coordonare 
SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154465644982521  
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/08/concurs-de-recrutare-pentru-coordonare-snv-2016/  

3 Cspt Orhei Facebook 20.09.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului, 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154501630737521 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771447456429516&set=a.1385091968398402.107374
1828.100006928360832&type=3&theater  

4 
Centrul Resurse 
pentru Tineri "UniT" 

Facebook 20.09.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154502701547521 
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/101
3242268773587/?type=3&theater  

5 EDU-UNGHENI.MD Site 22.09.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154506027182521 
http://www.edu-ungheni.md/index.php/departamentul-tineret-si-sport/169-invitatie-la-implicare-in-
saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016  

6 CAUSENI.MD Site 23.09.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154508510962521 
http://www.causeni.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016  

7 GLODENI.MD Site 23.09.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154508550092521 
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-
s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016  

8 
NUFĂRULREZINA.WORD
PRESS.COM 

Site 24.09.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului (SNV) 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154513304722521 
https://nufarulrezina.wordpress.com/2016/09/23/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2016/  

9 Coalitia voluntariat Facebook 26.09.2016 
Cover photo cu hashtag-ul 
#timpulpentruvoluntariat 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10150644437152521.411690.26311973
7520/10154517630852521/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154462879917521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/07/angajam-specialista-comunicare-snv-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154465644982521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/08/concurs-de-recrutare-pentru-coordonare-snv-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154501630737521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771447456429516&set=a.1385091968398402.1073741828.100006928360832&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771447456429516&set=a.1385091968398402.1073741828.100006928360832&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154502701547521
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/1013242268773587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.612789982152153.1073741865.518010184963467/1013242268773587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154506027182521
http://www.edu-ungheni.md/index.php/departamentul-tineret-si-sport/169-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
http://www.edu-ungheni.md/index.php/departamentul-tineret-si-sport/169-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154508510962521
http://www.causeni.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154508550092521
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154513304722521
https://nufarulrezina.wordpress.com/2016/09/23/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10150644437152521.411690.263119737520/10154517630852521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10150644437152521.411690.263119737520/10154517630852521/?type=3&theater
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10 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 26.09.2016 
Invitație la implicare în 
SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154519102987521 
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/26/invitatie-la-implicare-in-snv-2016/  

11 

Direcția Cultură, 
Turism, Tineret și 
Sport a Consiliului 
Raional Floreşti 

Facebook 27.09.2016 
Fii activ şi implică-te în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016! 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154520506497521  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1251758461541479&id=1151194281597898  

12 AOAT.MD Site 27.09.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154520710432521 
http://www.aoat.md/index.php?pag=news&id=1215&rid=1181&l=ro  

13 Coalitia voluntariat Facebook 28.09.2016 Logou SNV 2016 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.26311973
7520/10154523813477521/?type=3&theater  

14 
CAROMANORDNGO.
WEEBLY.COM 

Site 28.09.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-
voluntariatului-2016 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154528150727521  

15 Coalitia voluntariat Facebook 03.10.2016 
Atelier regional de 
instruire a coordonatorilor 
SNV 2016_Bălți 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154539090607521  

16 Coalitia voluntariat Facebook 04.10.2016 
Atelier regional de 
instruire a coordonatorilor 
SNV 2016_Cahul 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154542494022521  

17 GLODENI.MD Site 05.10.2016 
Invitație la implicare în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544624442521 
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-
s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016-0   

18 MTS.GOV.MD 
Site 
Facebook 

05.10.2016 

Săptămîna Națională a 
Voluntariatului (SNV) „Hai 
în gașca voluntarilor”, 
ediția a X-a 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544629772521  
http://mts.gov.md/content/saptamina-nationala-voluntariatului-snv-hai-gasca-voluntarilor-editia-x 
https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/1097672266935630  

19 CR-FALESTI.MD Site 05.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544681157521 
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/articole-postari/24-evenimente-activit-i-n-
teritoriu/1189-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016  

20 Coalitia voluntariat Facebook 05.10.2016 
Atelier regional de 
instruire a coordonatorilor 
SNV 2016_Cahul 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544806907521  

21 CONSILIULONG.MD Site 05.10.2016 
Atelier regional SNV 2016 
la Chișinău 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553586232521 
http://www.consiliulong.md/6207-2/  

22 CIVIC.MD Site 06.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154546759607521 
 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154519102987521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/09/26/invitatie-la-implicare-in-snv-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154520506497521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1251758461541479&id=1151194281597898
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154520710432521
http://www.aoat.md/index.php?pag=news&id=1215&rid=1181&l=ro
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154523813477521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154523813477521/?type=3&theater
http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154528150727521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154539090607521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154542494022521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544624442521
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016-0
http://www.glodeni.md/ro/news/invita%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului-2016-0
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544629772521
http://mts.gov.md/content/saptamina-nationala-voluntariatului-snv-hai-gasca-voluntarilor-editia-x
https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/1097672266935630
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544681157521
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/articole-postari/24-evenimente-activit-i-n-teritoriu/1189-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/articole-postari/24-evenimente-activit-i-n-teritoriu/1189-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154544806907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553586232521
http://www.consiliulong.md/6207-2/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154546759607521
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23 
Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova 

Facebook 06.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 „Hai 
în gașca voluntarilor!” 

https://www.facebook.com/CNTMoldova/posts/10154460832841745  

24 IEȘI LA VOT Facebook 06.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului, 17-23 
octombrie 2016 

https://www.facebook.com/iesilavot/photos/a.634153243386082.1073741828.633740070094066/8
79105632224174/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154547300342521  

25 AOPERSPECTIVA.ORG Site 06.10.2016 

Aplică! – Implicăte în 
cadrul Săptămânii 
Naționale A 
Voluntariatului – 17-23 
Octombrie 2016 

http://www.aoperspectiva.org/aplica-implicate-in-cadrul-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-17-
23-octombrie-2016/  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154555111947521  

26 CONSILIULONG.MD Site 07.10.2016 
Atelier regional SNV 2016 
la Bălți 

http://www.consiliulong.md/atelier-regional-snv-2016-la-balti/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549152012521  

27 USEM.MD Site 07.10.2016 

Săptămîna Națională a 
Voluntariatului (SNV) „Hai 
în gașca voluntarilor”, 
ediția a X-a 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549164472521 
http://www.usem.md/md/news/184  

28 NEWS.YAM.MD Site 07.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549234592521 
http://news.yam.md/ro/story/4947947  

29 

Direcția Cultură, 
Turism, Tineret și 
Sport a Consiliului 
Raional Floreşti 

Facebook 07.10.2016 
Sunt voluntar, deci îmi 
pasă! 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549424967521 
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1151201471597179.1073741827.1151194
281597898/1261209243929734/?type=3&theater  

30 SINGEREI.MD Site 07.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

http://singerei.md/noutati/item/764-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-
2016.html  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154550078172521  

31 
Ziarul PATRIA MEA din 
raionul Fălești 

Ziar 07.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.26311973
7520/10154558945147521/?type=3&theater  

32 
Asociația Tinerilor 
Ortodocși din Moldova 

Facebook 07.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/asociatiaATOM/posts/393175394139875 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553510432521  

33 MOTIVATIE.MD Site 08.10.2016 
Invitație la implicare în 
SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553550502521 
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=954&l=ro  

34 Tatiana Trofim Facebook  09.10.2016 Anunț SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.26311973
7520/10154554997147521/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1797441787194231&set=a.1399430560328691.107374

https://www.facebook.com/CNTMoldova/posts/10154460832841745
https://www.facebook.com/iesilavot/photos/a.634153243386082.1073741828.633740070094066/879105632224174/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iesilavot/photos/a.634153243386082.1073741828.633740070094066/879105632224174/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154547300342521
http://www.aoperspectiva.org/aplica-implicate-in-cadrul-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-17-23-octombrie-2016/
http://www.aoperspectiva.org/aplica-implicate-in-cadrul-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-17-23-octombrie-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154555111947521
http://www.consiliulong.md/atelier-regional-snv-2016-la-balti/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549152012521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549164472521
http://www.usem.md/md/news/184
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549234592521
http://news.yam.md/ro/story/4947947
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154549424967521
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1151201471597179.1073741827.1151194281597898/1261209243929734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1151201471597179.1073741827.1151194281597898/1261209243929734/?type=3&theater
http://singerei.md/noutati/item/764-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016.html
http://singerei.md/noutati/item/764-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154550078172521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154558945147521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154558945147521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociatiaATOM/posts/393175394139875
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553510432521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154553550502521
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=954&l=ro
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154554997147521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521.470431.263119737520/10154554997147521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1797441787194231&set=a.1399430560328691.1073741832.100007852801552&type=3&theater
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1832.100007852801552&type=3&theater  

35 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 10.10.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ: 
SNV 2016 se va desfășura 
în perioada 17 – 23 
octombrie 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/10/comunicat-de-presa-snv-2016-se-va-desfasura-in-
perioada-17-23-octombrie-2016/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559198592521  

36 CIVIC.MD Site 10.10.2016 
COMUNICAT DE PRESĂ: SNV 
2016 se va desfășura în 
perioada 17 – 23 octombrie 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559213987521  

37 CONSILIULONG.MD Site 10.10.2016 
SNV 2016 se va desfășura 
în perioada 17 – 23 
octombrie 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154558551652521  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154558551652521  

38 CUVINTUL.MD Site 10.10.2016 
SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ 
A VOLUNTARIATULUI 
(SNV) 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559613352521 
http://www.cuvintul.md/article/SAPTAMANA-NATIONALA-A-VOLUNTARIATULUI-SNV-2016/  
http://www.cuvintul.md/article/Bibliotecare-voluntare/ 
http://www.cuvintul.md/article/Schimbarea-in-bine-incepe-de-la-mine/ 

http://www.cuvintul.md/article/Voluntariatul-schimba-oamenii-in-bine/ 

39 TIMPUL.MD Site 10.10.2016 

Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului va avea loc 
în perioada 17-23 
octombrie 

http://www.timpul.md/articol/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-17-23-
octombrie--98909.html 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559635117521  

40 DIEZ.MD Site 10.10.2016 

Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului se va 
desfășura în perioada 17-
23 octombrie 2016 

http://diez.md/2016/10/10/saptamana-nationala-voluntariatului-se-va-desfasura-perioada-17-23-
octombrie-2016/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559639862521  

41 RADIOCHISINAU.MD Site 10.10.2016 

Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului va avea loc 
în perioada 17-23 
octombrie 

http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-1723-
octombrie---38920.html 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559644762521  

42 ALLMOLDOVA.COM Site 10.10.2016 

Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului se va 
desfășura în perioada 17-
23 octombrie 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562603797521 
http://www.allmoldova.com/ro/news/saptamana-nationala-a-voluntariatului-se-va-desfasura-in-
perioada-17-23-octombrie  

43 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 11.10.2016 
INVITAȚIE la atelierul 
“Voluntariatul 50+” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562257822521  
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/11/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-50/  

44 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 11.10.2016 
INVITAȚIE la atelierul 
“Voluntariatul în situații de 
urgență” 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/11/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-in-situatii-de-
urgenta/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562483652521  

45 YOUTHSOROCA.MD Site 11.10.2016 Hai în gașca voluntarilor http://www.youthsoroca.md/?mod=news&new_id=1476169270 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/10/comunicat-de-presa-snv-2016-se-va-desfasura-in-perioada-17-23-octombrie-2016/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/10/comunicat-de-presa-snv-2016-se-va-desfasura-in-perioada-17-23-octombrie-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559198592521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559213987521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154558551652521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154558551652521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559613352521
http://www.cuvintul.md/article/SAPTAMANA-NATIONALA-A-VOLUNTARIATULUI-SNV-2016/
http://www.cuvintul.md/article/Bibliotecare-voluntare/
http://www.cuvintul.md/article/Bibliotecare-voluntare/
http://www.cuvintul.md/article/Schimbarea-in-bine-incepe-de-la-mine/
http://www.cuvintul.md/article/Voluntariatul-schimba-oamenii-in-bine/
http://www.timpul.md/articol/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-17-23-octombrie--98909.html
http://www.timpul.md/articol/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-17-23-octombrie--98909.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559635117521
http://diez.md/2016/10/10/saptamana-nationala-voluntariatului-se-va-desfasura-perioada-17-23-octombrie-2016/
http://diez.md/2016/10/10/saptamana-nationala-voluntariatului-se-va-desfasura-perioada-17-23-octombrie-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559639862521
http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-1723-octombrie---38920.html
http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-1723-octombrie---38920.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154559644762521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562603797521
http://www.allmoldova.com/ro/news/saptamana-nationala-a-voluntariatului-se-va-desfasura-in-perioada-17-23-octombrie
http://www.allmoldova.com/ro/news/saptamana-nationala-a-voluntariatului-se-va-desfasura-in-perioada-17-23-octombrie
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562257822521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/11/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-50/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/11/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/11/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154562483652521
http://www.youthsoroca.md/?mod=news&new_id=1476169270
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https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585893442521  

46 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 12.10.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ: 
Invitație pentru (new) 
media la “Ceaiul de la 
ora 4” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564374657521 
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/12/comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-
de-la-ora-4/  

47 CIVIC.MD Site 12.10.2016 

Comunicat de presă: 
Invitație pentru (new) 
media la “Ceaiul de la 
ora 4” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564384817521 
http://www.civic.md/stiri-ong/34492-comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-de-la-ora-
4.html  

48 COMMUNICATE.MD Site 12.10.2016 

Se dă startul activităților 
din cadrul Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului 
2016 în municipiul Bălți 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564907152521 
http://www.comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=9669  

49 
CAROMANORDNGO.
WEEBLY.COM 

Site 12.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 în 
municipiul Bălți 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564935202521 
http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016-in-
municipiul-balti  

50 
GALASOCIETATIICIVILE
.RO 

Site 12.10.2016 
Moldova: Săptămâna 
Națională a Voluntariatului 
2016 

http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/-moldova/moldova-saptamana-na-ionala-a-voluntariatului-
2016-16388.html  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585928972521  

51 Cspt Orhei Facebook 14.10.2016 
Invitație la Ziua Ușilor 
Deschise cu deviza ”Hai în 
gașca voluntarilor” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585607337521 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1781869028720692&set=a.1385091968398402.107374
1828.100006928360832&type=3&theater  

52 
AO Caroma Nord 
Moldova 

Facebook 15.10.2016 
Invitație la Flash-mob: 
Lansare SNV 2016 în Bălți 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585631357521 
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/posts/1193853327356185 
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/posts/1194725033935681  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154586097632521  

53 DUBASARI.MD Site 15.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585949742521 
http://dubasari.md/news/saptamina-nationala-a-voluntariatului-151992  

54 ZOOMIT.MD Site 15.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016- “Hai 
în gaşca voluntarilor!” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603400502521 
http://zoomit.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016-hai-in-gasca-voluntarilor/  

55 CSCMOLDOVA.COM Site 16.10.2016 

Vezi evenimentele 
organizate de CSC, în 
cadrul săptămânii 
naționale a voluntariatului 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595033197521 
http://www.cscmoldova.com/vezi-evenimentele-organizate-de-csc-cadrul-saptamanii-nationale-
voluntariatului/  

56 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 16.10.2016 
Calendarul Național de 
Activități SNV 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595690657521 
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/16/calendarul-national-de-activitati-snv-2016/  

57 VOLUNTAR.MD Site 16.10.2016 INVITAȚIE la atelierul https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595751412521 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585893442521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564374657521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/12/comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-de-la-ora-4/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/12/comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-de-la-ora-4/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564384817521
http://www.civic.md/stiri-ong/34492-comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-de-la-ora-4.html
http://www.civic.md/stiri-ong/34492-comunicat-de-presa-invitatie-new-media-la-ceaiul-de-la-ora-4.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564907152521
http://www.comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=9669
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154564935202521
http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016-in-municipiul-balti
http://caromanordngo.weebly.com/nout258538i/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016-in-municipiul-balti
http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/-moldova/moldova-saptamana-na-ionala-a-voluntariatului-2016-16388.html
http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/-moldova/moldova-saptamana-na-ionala-a-voluntariatului-2016-16388.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585928972521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585607337521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1781869028720692&set=a.1385091968398402.1073741828.100006928360832&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1781869028720692&set=a.1385091968398402.1073741828.100006928360832&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585631357521
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/posts/1193853327356185
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/posts/1194725033935681
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154586097632521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154585949742521
http://dubasari.md/news/saptamina-nationala-a-voluntariatului-151992
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603400502521
http://zoomit.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2016-hai-in-gasca-voluntarilor/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595033197521
http://www.cscmoldova.com/vezi-evenimentele-organizate-de-csc-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://www.cscmoldova.com/vezi-evenimentele-organizate-de-csc-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595690657521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/16/calendarul-national-de-activitati-snv-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595751412521
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“Voluntariatul 50+” http://voluntar.md/2016/10/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-50/  

58 VOLUNTAR.MD Site 16.10.2016 
INVITAȚIE la atelierul 
“Voluntariatul în situații 
de urgență” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595778462521 
http://voluntar.md/2016/10/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/  

59 ATOSMD.NET Site 17.10.2016 
Invitaţie la implicare în 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2016 

http://www.atosmd.net/2016/10/invitatie-la-implicare-in-saptamana.html  

60 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 17.10.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ – 
Lansarea SNV și a 
aplicărilor pentru Festivalul 
Voluntarilor 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154596280962521 
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/16/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-
pentru-festivalul-voluntarilor-2016/  

61 
Consiliul Naţional al 
ONGurilor din 
Republica Moldova 

Facebook 17.10.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ – 
Lansarea SNV și a 
aplicărilor pentru Festivalul 
Voluntarilor 2016 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181012681966551&id=202127573188405  

62 VOLUNTAR.MD Site 17.10.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ – 
Lansarea SNV și a 
aplicărilor pentru Festivalul 
Voluntarilor 2016 

http://voluntar.md/2016/10/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-pentru-festivalul-
voluntarilor-2016/  

63 
AO Caroma Nord 
Moldova 

Facebook 17.10.2016 
Calendarul Național de 
Activități SNV 2016 

https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1809290202620479/  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603302027521  

64 MTS.GOV.MD Site 17.10.2016 

Lansarea Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului 
2016 și a perioadei de 
aplicare pentru Festivalul 
Voluntarilor 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603302027521 
http://mts.gov.md/content/lansarea-saptamanii-nationale-voluntariatului-2016-si-perioadei-de-
aplicare-pentru  

65 YOUTUBE.COM Site 17.10.2016 
Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă (ODD): conectare, 
implicare și sustenabilitate 

https://www.youtube.com/watch?v=lXYXlUS9l5c 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611530622521  

66 TWIBBON.COM Site 17.10.2016 Fii volunTARE https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611677667521  

67 RTR.MD Site 17.10.2016 
Peste 700 de activități, în 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618163242521 
http://rtr.md/ro/stiri/societate/peste-700-de-activitati-in-saptamana-nationala-a-
voluntariatului  

68 RADIOCHIȘINĂU.MD Site 17.10.2016 

Săptămâna Națională a 
Voluntariatului / Vor fi 
organizate peste 700 de 
activități  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646899852521 
http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-vor-fi-organizate-peste-700-
de-activitati---39320.html  

http://voluntar.md/2016/10/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-50/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154595778462521
http://voluntar.md/2016/10/invitatie-la-atelierul-voluntariatul-in-situatii-de-urgenta/
http://www.atosmd.net/2016/10/invitatie-la-implicare-in-saptamana.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154596280962521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/16/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-pentru-festivalul-voluntarilor-2016/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/16/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-pentru-festivalul-voluntarilor-2016/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181012681966551&id=202127573188405
http://voluntar.md/2016/10/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-pentru-festivalul-voluntarilor-2016/
http://voluntar.md/2016/10/comunicat-de-presa-lansarea-snv-si-a-aplicarilor-pentru-festivalul-voluntarilor-2016/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1809290202620479/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603302027521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603302027521
http://mts.gov.md/content/lansarea-saptamanii-nationale-voluntariatului-2016-si-perioadei-de-aplicare-pentru
http://mts.gov.md/content/lansarea-saptamanii-nationale-voluntariatului-2016-si-perioadei-de-aplicare-pentru
https://www.youtube.com/watch?v=lXYXlUS9l5c
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611530622521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611677667521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618163242521
http://rtr.md/ro/stiri/societate/peste-700-de-activitati-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://rtr.md/ro/stiri/societate/peste-700-de-activitati-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646899852521
http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-vor-fi-organizate-peste-700-de-activitati---39320.html
http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-vor-fi-organizate-peste-700-de-activitati---39320.html
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69 NOROC.TV Site 17.10.2016 
Programul informativ 
ACTUAL (de la min. 12.53) 

https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/17-10-
2016/cu_lucia_rosca_din_17_octombrie_2016/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154655351882521  

70 CONSILIULONG.MD Site 18.10.2016 
Conferință de Presă 
Cetățenie Activă și 
Voluntariat 

http://www.consiliulong.md/confernta-de-presa-a-ministerului-afacerilor-interne-si-ministerului-
sanatatii/  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611462532521  

71 HOTNEWS.MD Site 18.10.2016 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului are loc în 
R. Moldova 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=37544 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618152337521  

72 PORTALZIARE.RO Site 18.10.2016 

ACTUAL / SAPTAMANA 
NATIONALA A 
VOLUNTARIATULUI ARE 
LOC IN R. MOLDOVA 

http://portalziare.ro/actual-saptamana-nationala-a-voluntariatului-are-loc-in-r-moldova-
6617856  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618184862521  

73 JURNALFM.MD Site 18.10.2016 Jurnal Actual 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654387127521 
http://www.jurnalfm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4081%3Ajurnal
-actual&catid=307%3Apopcorn-show&Itemid=71  

74 ALTERNATIVA.ORG.MD Site 19.10.2016 
SĂPTĂMÎNA NAŢIONALĂ A 
VOLUNTARIATULUI (17 – 
23 octombrie 2016) 

http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-17-23-octombrie-2016/  
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618034162521  

75 MAI.GOV.MD Site 19.10.2016 

MAI susține implicarea 
societății civile și a 
voluntarilor în 
implementarea legislației 
privind controlul tutunului 

http://www.mai.gov.md/ro/content/mai-sustine-implicarea-societatii-civile-si-voluntarilor-
implementarea-legislatiei-privind 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618214367521  

76 PRIVESC.EU Site 19.10.2016 

Conferință de presă 
privind prezentarea 
exemplelor de voluntariat 
pentru implementarea 
legislației privind controlul 
tutunului 

https://www.privesc.eu/Arhiva/69552/Conferinta-de-presa-privind-prezentarea-exemplelor-de-
voluntariat-pentru-implementarea-legislatiei-privind-controlul-tutunului 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618349637521  

77 
Consiliul Raional al 
Tinerilor Ocnița 

Facebook 19.10.2016 

În perioada 17 – 23 
octombrie 2016 se va 
desfășura Săptămâna 
Națională a Voluntariatului 
(SNV) 2016 “Hai în gaşca 
voluntarilor!”, ediția a X-a 

https://www.facebook.com/CRTOcnita/photos/a.886444424795212.1073741827.873335769439411/
925857624187225/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154624130657521  

78 DEMOGRAFIE.MD Site 20.10.2016 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului în 

http://demografie.md/?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=592&l 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646913117521  

https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/17-10-2016/cu_lucia_rosca_din_17_octombrie_2016/
https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/17-10-2016/cu_lucia_rosca_din_17_octombrie_2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154655351882521
http://www.consiliulong.md/confernta-de-presa-a-ministerului-afacerilor-interne-si-ministerului-sanatatii/
http://www.consiliulong.md/confernta-de-presa-a-ministerului-afacerilor-interne-si-ministerului-sanatatii/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611462532521
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=37544
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618152337521
http://portalziare.ro/actual-saptamana-nationala-a-voluntariatului-are-loc-in-r-moldova-6617856
http://portalziare.ro/actual-saptamana-nationala-a-voluntariatului-are-loc-in-r-moldova-6617856
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618184862521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654387127521
http://www.jurnalfm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4081%3Ajurnal-actual&catid=307%3Apopcorn-show&Itemid=71
http://www.jurnalfm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4081%3Ajurnal-actual&catid=307%3Apopcorn-show&Itemid=71
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-17-23-octombrie-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618034162521
http://www.mai.gov.md/ro/content/mai-sustine-implicarea-societatii-civile-si-voluntarilor-implementarea-legislatiei-privind
http://www.mai.gov.md/ro/content/mai-sustine-implicarea-societatii-civile-si-voluntarilor-implementarea-legislatiei-privind
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618214367521
https://www.privesc.eu/Arhiva/69552/Conferinta-de-presa-privind-prezentarea-exemplelor-de-voluntariat-pentru-implementarea-legislatiei-privind-controlul-tutunului
https://www.privesc.eu/Arhiva/69552/Conferinta-de-presa-privind-prezentarea-exemplelor-de-voluntariat-pentru-implementarea-legislatiei-privind-controlul-tutunului
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618349637521
https://www.facebook.com/CRTOcnita/photos/a.886444424795212.1073741827.873335769439411/925857624187225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTOcnita/photos/a.886444424795212.1073741827.873335769439411/925857624187225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154624130657521
http://demografie.md/?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=592&l
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646913117521
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Republica Moldova 

79 NOROC.TV Site 20.10.2016 
Programul informativ 
ACTUAL (de la min. 9.10) 

https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/20-10-
2016/programul_informativ_actual_20_octombrie_2016/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154655318057521  

80 MMPSF.GOV.MD Site 21.10.2016 
Voluntariatul trebuie și va 
fi promovat la orice vârstă 

http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/voluntariatul-trebuie-si-va-fi-promovat-la-orice-varsta 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641276952521  

81 MAI.GOV.MD Site 22.10.2016 

Viceministrul Dorin Purice 
a participat la atelierul 
„Voluntariat în situații de 
urgență” 

http://mai.gov.md/ro/content/viceministrul-dorin-purice-participat-la-atelierul-voluntariat-situatii-
de-urgenta 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634778507521  

82 MS.GOV.MD Site 22.10.2016 
Implicarea voluntarilor în 
situațiile de urgență 

http://ms.gov.md/?q=stiri%2Fimplicarea-voluntarilor-situatiile-urgenta 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641270297521  

83 DES.MD Site 22.10.2016 
Voluntariatul în situații de 
urgență 

https://www.facebook.com/pg/dse.md/photos/?tab=album&album_id=1424500464245406 
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-
urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641274577521  

84 
TDVMOLDOVA.WORD
PRESS.COM 

Blog 25.10.2016 
Calendarul Național de 
Activități SNV 2016_25 
octombrie 2016 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/25/calendarul-national-de-activitati-snv-2016_25-
octombrie-2016/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639227937521  

85 CONSILIULONG.MD Site 26.10.2016 

Conferință de presă 
„Raportul celei de a zecea 
ediții a Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului, 
în care s-au desfășurat 
peste 700 de activități de 
voluntariat pe întreg 
teritoriul R. Moldova” 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154642601642521 
http://www.consiliulong.md/conferintei-de-presa-raportul-celei-de-a-zecea-editii-a-saptamanii-
nationale-a-voluntariatului-in-care-s-au-desfasurat-peste-700-de-activitati-de-voluntariat-pe-intreg-
teritoriul-r-moldova/ 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644081112521  

86 YOUTUBE.COM Site 26.10.2016 
Conferinţe IPN [HD] | 
Săptămâna Națională a 
Voluntariatului 2016 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644101147521 
https://www.youtube.com/watch?v=jQNy0xkDOSs  

87 www.ipn.md Site 26.10.2016 
Moldovenii se implică tot 
mai activ în acţiuni de 
voluntariat 

http://ipn.md/ro/societate/79864 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644105787521  

88 MTS.GOV.MD Site 26.10.2016 

Conferință de presă 
„Raportul celei de a zecea 
ediții a Săptămânii 
Naționale a Voluntariatului, 
în care s-au desfășurat 

http://www.mts.gov.md/content/conferinta-de-presa-cu-tema-raportul-celei-de-zecea-editii-
saptamanii-nationale 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644130037521  

https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/20-10-2016/programul_informativ_actual_20_octombrie_2016/
https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/20-10-2016/programul_informativ_actual_20_octombrie_2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154655318057521
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/voluntariatul-trebuie-si-va-fi-promovat-la-orice-varsta
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641276952521
http://mai.gov.md/ro/content/viceministrul-dorin-purice-participat-la-atelierul-voluntariat-situatii-de-urgenta
http://mai.gov.md/ro/content/viceministrul-dorin-purice-participat-la-atelierul-voluntariat-situatii-de-urgenta
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634778507521
http://ms.gov.md/?q=stiri%2Fimplicarea-voluntarilor-situatiile-urgenta
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641270297521
https://www.facebook.com/pg/dse.md/photos/?tab=album&album_id=1424500464245406
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154641274577521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/25/calendarul-national-de-activitati-snv-2016_25-octombrie-2016/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2016/10/25/calendarul-national-de-activitati-snv-2016_25-octombrie-2016/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639227937521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154642601642521
http://www.consiliulong.md/conferintei-de-presa-raportul-celei-de-a-zecea-editii-a-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-in-care-s-au-desfasurat-peste-700-de-activitati-de-voluntariat-pe-intreg-teritoriul-r-moldova/
http://www.consiliulong.md/conferintei-de-presa-raportul-celei-de-a-zecea-editii-a-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-in-care-s-au-desfasurat-peste-700-de-activitati-de-voluntariat-pe-intreg-teritoriul-r-moldova/
http://www.consiliulong.md/conferintei-de-presa-raportul-celei-de-a-zecea-editii-a-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-in-care-s-au-desfasurat-peste-700-de-activitati-de-voluntariat-pe-intreg-teritoriul-r-moldova/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644081112521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644101147521
https://www.youtube.com/watch?v=jQNy0xkDOSs
http://ipn.md/ro/societate/79864
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644105787521
http://www.mts.gov.md/content/conferinta-de-presa-cu-tema-raportul-celei-de-zecea-editii-saptamanii-nationale
http://www.mts.gov.md/content/conferinta-de-presa-cu-tema-raportul-celei-de-zecea-editii-saptamanii-nationale
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644130037521
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peste 700 de activități de 
voluntariat pe întreg 
teritoriul R. Moldova” 

89 CANAL3.MD Site 26.10.2016 

Moldoveni din toată ţara 
au participat la 
„Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului” 

http://www.canal3.md/ro/news/moldoveni-din-toata-tara-au-participat-la-saptamana-nationala-
voluntariatului 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644142167521  

90 MOMENTUL.INFO Site 26.10.2016 
Moldovenii se implică tot 
mai activ în acţiuni de 
voluntariat 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646905432521 
http://momentul.info/2016/10/26/moldovenii-se-implica-tot-mai-activ-in-actiuni-de-voluntariat/  

91 www.ipn.md Site 27.10.2016 
Voluntariatul corporatist 
este puţin dezvoltat în 
Moldova 

http://www.ipn.md/ro/societate/79891 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646873112521  

92 TIMPUL.MD Site 27.10.2016 
Voluntariatul corporatist 
este puţin dezvoltat în 
Moldova 

http://www.timpul.md/articol/voluntariatul-corporatist-este-putin-dezvoltat-in-moldova--
99572.html 
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646918432521  

93 ZIARELIVE.MD Site 27.10.2016 
Voluntariatul corporatist 
este puţin dezvoltat în 
Moldova 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646923727521 
http://www.ziarelive.ro/stiri/voluntariatul-corporatist-este-putin-dezvoltat-in-moldova.html  

94 Patria mea Ziar 28.10.2016 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154684217392521  

95 Actualități floreștene Ziar 04.11.2016 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154668822407521  

 

 
ACTIVITĂȚI DE LANSARE SNV 2016 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Prezentarea activității  
(Ce, unde, când?) 

Denumirea 
organizației / 

instituției 
responsabile 

Denumirea 
partenerilor 

implicaţi 

Beneficiarii 
activității 

Date de contact ale 
persoanei 

responsabile 
Promovare 

Duminică 
16 oct. 

Mun. Bălți Flash-mob: Lansare SNV 2016 în Bălți 
 
Locul desfășurării: Centrul orașului 
Ora:  
Descrierea: Voluntarii Green School vor realiza un 
flash-mob împreună cu elevii, care au participat în 
cadrul proiectului “Cîștigăm cînd reciclăm, Ediția I”, 

1. AO „Caroma 
Nord” 
2. Centrul de 
Resurse pentru 
Educaţie 
Ecologică 
„ŞCOALA 

1. Primăria 
mun. Bălți,  
2. Pizzeria 
„Starkebab” 
3. LTR „I. 
Creangă”  
4. LT „M. 

Locuitorii or. 
Bălți 

Olga Coniuc, 
voluntară CREE 
068 670 788 
olguta.coniuc@gmail.
com 
Olga Rusu, voluntară 
CREE 

NU A AVUT LOC DIN CAUZA 
PLOII 
 
https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1808139959402170/  

http://www.canal3.md/ro/news/moldoveni-din-toata-tara-au-participat-la-saptamana-nationala-voluntariatului
http://www.canal3.md/ro/news/moldoveni-din-toata-tara-au-participat-la-saptamana-nationala-voluntariatului
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644142167521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646905432521
http://momentul.info/2016/10/26/moldovenii-se-implica-tot-mai-activ-in-actiuni-de-voluntariat/
http://www.ipn.md/ro/societate/79891
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646873112521
http://www.timpul.md/articol/voluntariatul-corporatist-este-putin-dezvoltat-in-moldova--99572.html
http://www.timpul.md/articol/voluntariatul-corporatist-este-putin-dezvoltat-in-moldova--99572.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646918432521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646923727521
http://www.ziarelive.ro/stiri/voluntariatul-corporatist-este-putin-dezvoltat-in-moldova.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154684217392521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154668822407521
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1808139959402170/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1808139959402170/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1808139959402170/
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cu scopul de a informa locuitorii despre lansarea 
“Cîștigăm cînd reciclăm, Ediția II” 

VERDE” Eminescu” 
5. LT „B.P. 
Hasdeu” 
6. LT „G. 
Coșbuc” 
7. LT „D. 
Cantemir” 
8. LT „L. Blaga” 
9. LT „V. 
Dumbrăvean” 
10. Gimnaziul 
Sîngureni  

068 809 876 
rusu.olga@bk.ru 
 

Drochia Campanie de sensibilizare a comunităţii 
(Fleshmob), s. Mîndîc 
 
Locul desfășurării: Centrul s. Mîndîc 
Ora: 14.00 
Descriere: Anunţarea perioadei SNV și a menirii 
Săptămînii Naţionale a Voluntariatului. Sensibilizarea 
participativă a cetăţenilor. Utilizarea de mesaje de 
genul ”Hai în gaşca voluntarilor”, ”Convinşi – 
mîndîcenii sînt cu noi”. 

IP Gimnaziul 
Mîndîc 

Primăria s. 
Mîndîc 

Copiii din 
comunitate 

Director adjunct 
educaţie 
078897195. 
0251 75 2 15 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637275587521  

Luni 
17 oct. 

Dubăsari Deschiderea SNV din L.T.„Ștefan cel Mare”: 
expoziţie foto cu activităţi ale voluntarilor din liceu 
 
Locul desfășurării: Holul liceului 
Ora: 9:00-16:00 
Descriere: Prezentarea voluntariatului în localitate. 
Promovarea acţiunilor de voluntariat:curăţenie pe 
teritoriul lăcașului sfînt, pe malul Nistrului,la izvor ; 
donarea pastelor făinoase,fructe,legume;ajutor oferit 
locuitoarei Popa Natalia invalid de gradul I pentru 
procurarea protezei la picior. 

L.T. „Ștefan cel 
Mare”, Direcția 
liceului, 
colectivul 
profesoral, 
elevii 

CLT L.T. 
„Ștefan cel 
Mare” 

40 persoane, 
locuitorii s. 
Molovata 

Bejan Vera 
Merineanu Tatiana 
024854439 
 

https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/184
9784441907120  
 
https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/185
0815795137318  

Ialoveni Lansare SNV 2016 și Festivalul Voluntarilor în 
Ialoveni – Capitala Tineretului 2016 
 
Locul desfășurării: Consiliul Raional Ialoveni 
Ora: 14:00 
Descriere: Activitatea are drept scop anunțarea 

Asociația 
Obștească 
”Tinerii pentru 
dreptul la viață” 
(TDV) 
 

1. Ministerul 
Tineretului şi 
Sportului,  
2. Consiliul 
Raional 
Ialoveni  

Tinerii din 15 
localităţi ale 
raionului 
Ialoveni; 
persoanele cu 
cerinţe 

Nicolae Procopie 
079 191 587 
tdv_secretariat@yah
oo.com 
 
Liviu Moraru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4603141072521  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1849784441907120
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1849784441907120
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1849784441907120
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850815795137318
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850815795137318
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850815795137318
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603141072521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603141072521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603141072521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617840697521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617840697521
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lansării Săptămînii Naționale a Voluntariatului și 
lansarea proiectului ”Festivalul Voluntarilor”, Start 
Concurs pentru aplicările la Eveniment, pe toate 
categoriile anunțate și prezentate în formatul 
Conferinței de Presă, organizată în Ialoveni, ”Capitala 
Tineretului”, cu participarea Partenerilor principali de 
organizare și a Mass-mediei. Va fi promovat 
voluntariatului și prezentate activitățile din cadrul 
SNV 2016, precum și Festivalul Voluntarilor. 

A.O. ”Serviciul 
pentru Pace” 
 
Echipa 
„Festivalul 
Voluntarilor” 

3. Consiliul 
Naţional al 
Tineretului din 
Moldova 
4. Primăria 
Ialoveni 
 

speciale şi 
persoanele în 
etate; 
cetăţenii 

069011215; 
060068944. 
Festivalulvoluntarilor
2016.md@gmail.com 
 
Victor Pletosu, 
068230922, 
victor.pletosu@gmail
.com 

4617840697521  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618003742521  

Rezina Lansarea oficială a SNV 2016 
 
Locul desfășurării: Incubatorul de Afaceri, or. Rezina, 
str. Sciusev 10 
Ora: 10.00 
Descriere: Vor participa reprezentanți din diferite 
domenii, instituții, din societatea civilă și mass-
media. Va fi prezentat planul activităților SNV 2016 
în rionul Rezina și va fi dat startul activităților 
planificate. 

AO „Nufărul” Incubatorul de 
Afaceri, 
 PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Liuba, 
079779411, 
lstavinschi@mail.ru  

https://www.facebook.com/liu
ba.stavinschi/posts/567268286
790930  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611445462521  

Ședința Clubului „Hai în gașca voluntarilor” 
 
Locul desfășurării: sala pentru festivătăți a liceului 
Ora: 13.20 
Descriere: Lansarea oficială a SNV 2016 la nivel de 
instituție. Trecerea în revistă a unor acțiuni, activități 
de pe parcursul anului de studii precedent. Întîlnirea 
cu primarul orașului-retrospectiva  activităților cu 
genericul „Implicarea ta poate schimba aspectul 
orașului”.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Primăria or. 
Rezina,  
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru  
Valentina 
068565363 
camerzan60@mail.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632381747521  

Ungheni Lansarea SNV în s. Negurenii Vechi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Negurenii Vechi 
Ora: 13.20-13.30 
Descrierea: În cadrul unui careu membrii 
departamentului, ,Implicare socială și 
voluntariat’’,prezintă membrii echipelor de 
voluntariat și prezentă planul de activitate a 
gimnaziului în cadrul SNV. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi, 
administrația 
gimnaziului 

Primăria s. 
Negurenii 
Vechi, 
asistența 
socială 
 

Persoanele în 
etate 

Uscatu Galina 
068024236 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618003742521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618003742521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618003742521
https://www.facebook.com/liuba.stavinschi/posts/567268286790930
https://www.facebook.com/liuba.stavinschi/posts/567268286790930
https://www.facebook.com/liuba.stavinschi/posts/567268286790930
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611445462521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611445462521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611445462521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632381747521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632381747521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632381747521
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ACTIVITĂȚI ȘI ACȚIUNI SNV 2016 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Prezentarea activității  
(Ce, unde, când?) 

Denumirea 
organizației / 

instituției 
responsabile 

Denumirea 
partenerilor 

implicaţi 

Beneficiarii 
activității 

Date de contact ale 
persoanei 

responsabile 
Promovare 

Luni 
17 oct. 
 

Mun. Bălţi  
 

Acțiuni de salubrizare a terenului aferent blocului 
școlii primare a Gimnaziului „Al. I. Cuza”, mun. Bălți 
 
Locul desfășurării: str. Cahul 46, blocul școlii primare 
a gimnaziului 
Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Activitate de salubrizare a terenului 
aferent blocului claselor primare 

Gimnaziul „Al. I. 
Cuza”, mun. 
Bălți, elevii și 
diriginții claselor 
a II-a până la a 
IX-a, părinții 
elevilor 
 

Comisia 
pentru 
parteneriate 
educaționale 

Blocul claselor 
primare 

Toma Inga, 
înv.cl.prim. 
Pantea Cristina, 
organizator,  
068 881 973 
xtina_pantea@mail.r
u  

 

Împreună vom da sens vieții 
 
Locul desfășurării: Sala de conferințe a Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” 
Orele: 14.15 
Descrierea: Dezvoltarea personală și socială a 
tinerilor 

Liceul Teoretic  
„Mihai 
Eminescu” 

Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 
Sport Bălți 

Elevii din liceu Diana Braga, 
profesoară de limba 
română 
069621046 
diana.braga@mail.ru 

 

Seminar informativ: Relații interpersonale 
 
Locul desfășurării: Centrul de Plasament al Copiilor 
în situații de risc „Drumul spre casă”  
Ora: 15.00 
Descrierea: Promovarea serviciilor Centrului de 
Sănătate Prietenos Tinerilor” ATIS ”, Prezentarea 
activității de voluntariat a echipei TDV, Balți. Servicii 
pentru tineri în mun. Bălți. Activități practice la 
subiectul Comunicarea interpersonală și 
soluționarea de conflicte. Distribuire de materiale 
informaționale.  

CSPT „ATIS” 
AO „TDV”, Bălți 

Centrul de 
Plasament al 
Copiilor în 
situații de risc 
” Drumul spre 
casă” 

Tinerii – 
beneficiari ai 
Centrului de 
Plasament al 
Copiilor în 
situații de risc  
” Drumul spre 
casă” 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
voluntari ai CPST” 
ATIS ”  Zgureanu 
Valensia 069183258  
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 
lungutu89@mail.ru 

https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1810730325809800/  

Seminar „Prevenirea abuzului sexual” 
 
Locul desfășurării: Colegiul de Industrie Ușoară 
Ora:  

CSPT „ATIS” 
 

   https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1810730712476428/  

https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730325809800/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730325809800/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730325809800/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730712476428/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730712476428/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730712476428/
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Descrierea: Seminar promovat în incinta Colegiului 
de Industrie Ușoară cu tematica "Prevenirea 
abuzului sexual".  

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău 

Activitate de informare în or. Chișinău  
 
Locul desfășurării: Universități, Colegii 
Ora: 10:00-13:00 
Descrierea: De promovat imaginea și activităţile de 
voluntariat prin diseminarea informaţiei și 
repartizarea pliantelor informative.  

A.O. CSC 
Moldova 

 Tineri, 
studenți, elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 

http://www.cscmoldova.com/v
ezi-evenimentele-organizate-
de-csc-cadrul-saptamanii-
nationale-voluntariatului/ 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (I) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. 
Împreună încercăm să devenim mai buni și să ne 
sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflați 
în necaz. 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 
beneficiarii 
indirecți- 
voluntarii care 
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative. 

Mariana Tanasî 
069 233 302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 
Daniela Petrov 
068 428 455 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1934717360088734/ 

Atelier despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  
 
Locul desfășurării: Biblioteca Municipală „B.P. 
Hasdeu" 
Ora: 10:00 
Descriere: Prezentarea voluntariatului ca modalitate 
de atingere a ODM 

Biblioteca 
Municipală 
„B.P. Hasdeu" 

AO „Tinerii 
pentru dreptul 
la viață" (TDV) 

Reprezentanți 
ai instituțiilor 
publice și 
organizațiilor 
societății civile 

Tatiana Coșeri 
079 858 096 
tcoseri@hasdeu.md 

https://www.facebook.com/pg/
BMBpHasdeu/photos/?tab=alb
um&album_id=1147044715391
553  
 
https://www.facebook.com/pg/
BMBpHasdeu/photos/?tab=alb
um&album_id=1147044715391
553  

mailto:Mariana.tanasi@caritas.md
mailto:Mariana.tanasi@caritas.md
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=1147044715391553
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Campania de informare – Vreau să fiu voluntar! 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții, mun. Chișinău 
Ora: filosofie și educație civică 
Descriere: Amenajarea panoului voluntarului şi 
standului „Voluntariatul – activitatea care ţi se 
potriveşte”. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun. Chișinău 
str. Asachi 71 

 cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; 
însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau! (Matei 25, 35) 
 
Locul desfășurării: satul Ghidighici 
Ora: 11.00 
Descriere: A.O. „Insula Fericirii” oferă sprijin socio-
psihologic şi material copiilor din familii social-
vulnerabile din localitatea Ghidighici. De 17 
octombrie – Ziua Internaţionă pentru eradierea 
sărăciei, 40 de copii vor beneficia de masă caldă, 
pregătită de către voluntarii noştri. 

A.O. „Insula 
Fericirii” 

Biserica 
„Acoperământ
ul Maicii 
Domnului” din 
s. Ghidighici 

40 de copii din 
familii social-
vulnerabile 
din satul 
Ghidighici 

Maxim Melinti, 
079 256 111 
insulafericirii@gmail.
com 

https://www.facebook.com/ma
ximmelinti/posts/14504146249
71961 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4603168472521  

Concurs de Poezie: „Împreună VOLUNTARI, Pentru 
o comunitate mai bună – SOLIDARI” (I) 
 
Locul desfășurării: În incinta organizaţiilor 
participante la concurs. 
Ora: 10.00 – 12.30 
Descrierea: Desfăşurarea unei discuţii despre esenţa 
şi promovarea voluntariatului. Organizarea 
nemijlocită a Concursului de Poezie intern, în incinta 
fiecărei organizaţii participante. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 
şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 

https://www.facebook.com/ccc
tactiv/posts/688087611339686  

Consultarea magazinelor specializate în domeniul 
croitoriei 
 
Locul desfășurării: mun. Chișinău 
Ora: 10:00-16:00 
Descrierea: Vom consulta magazine specializate în 
croitorie pentru a vedea opţiunile de preţ. 

Grupul de 
inițiativă „Noua 
generație” 

AO ECO-
Răzeni 

Elevii 
Gimnaziului 
Malcoci 

Puiu Tatiana 
069261964 
puiutatiana82@mail.
ru 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/maximmelinti/posts/1450414624971961
https://www.facebook.com/maximmelinti/posts/1450414624971961
https://www.facebook.com/maximmelinti/posts/1450414624971961
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603168472521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603168472521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603168472521
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
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Pădurea curată 
 
Locul desfășurării: pădurea adiacentă CEEF 
Ora: 14.30 
Descriere: amplasarea căsuţelor de alimentare 
pentru animale 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

 Mediul 
înconjurător 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 

 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi  
 

      

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul       

Cantemir Dăruiește un zâmbet! 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ”D. Cantemir” 
Ora: 14:00 
Descriere: colectare rechizite școlare, hăinuțe și 
jucării pentru copii din familii defavorizate 

Grupul de 
inițiativă 
„Implică-te și 
tu!” 

1. IP Liceul 
Teoretic ”D. 
Cantemir”, 
profesorii și 
elevii din liceu 
2. Alexei 
Sotnic - om de 
afaceri 

8 familii (14 
copii) 

Aurica Bacalov 
079 482 808 
 

 

Ofera ajutor 
 
Locul desfășurării: s. Coştangalia 
Ora: 15:00 
Descriere: Voluntarii vor ajuta copii cu reuşita 
scăzută să-şi pregătească temele pentru acasa. 

Gimnaziul s. 
Coştangalia 

Centrul social 
„Bethania” 
 

Elevii 079 746 346  

Oferă ajutor personelor în etate 
 
Locul desfășurării: s. Coştangalia 
Ora: 12:00 
Descriere: Ofera prînz cald persoanelor social 
vulterabile 

Primăria s. 
Coştangalia 

Centrul social 
„Bethania” 
 

Pensionarii 079746346  

Călărași Acordarea ajutorului material din partea 
colectivului profesoral 
 

Gimnaziul „Ion 
Creangă” 
Călărași 

 Fosta 
profesoare a 
Gimnaziului ,, 

Reazanțev Eudochia 
067258355 
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Locul desfășurării: str. Al. Cel Bun 
Ora: 14.00 
Descriere: Fosta profesoare a Gimnaziului ,, Ion 
Creangă”, Axenti Liuba, pensionară – i se va acorda 
un ajutor material din partea colectivului profesoral 

Ion Creangă”, 
Axenti Liuba, 
pensionară  

Act de binefacere Gimnaziul Pitușca (I) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pitușca 
Ora: 14.30 
Descriere: Procurarea jucăriilor și dulciurilor pentru 
elevul cu frecvență ocazională Pitușcan Lucian 

Gimnaziul 
Pitușca, clasa a 
III-a B 

 Pitușcan 
Lucian 

Ștefănică Maria 
068714751 

 

Activitate distractivă „Dăruiește un zîmbet copiilor” 
 
Locul desfășurării: Sala de festivități 
Ora: 12.00 
Descriere: Se vor organiza activități distractive 
pentru elevii claselor I-IV 

Gimnaziul 
Săseni 

1. Biblioteca 
Publică din 
Săseni 
2. Biblioteca 
Publică din 
Bahu 

Elevii din 
instituție 

Corobca Iulia 
068860122 
iuliacorobca@gmail.c
om 
diriginții 
Consiliul Elevilor 

 

Art-terapie. „O zi frumos colorată în viața copiilor 
din liceu” 
 
Locul desfășurării: Ludoteca LT „Vasile Alecsandri” 
Ora: 13.00 
Descriere: Activitate de desen pe pînză cu copiii din 
familii social- vulnerabile. 

LT „Vasile 
Alecsandri”  

 Elevii din 
familii social- 
vulnerabile ai 
LT „Vasile 
Alecsandri” 

Spinei Lilia 
Todirașco Mariana 
 

 

Atelier de confecționare din materiale reciclabile a 
obiectelor pentru amenajarea clumbelor de pe 
teritoriul școlii 
 
Locul desfășurării: pe teritoiul instituției 
Ora: 14.00 
Descriere: Din materialele reciclabile (sticle de 
plastic, anvelope ș.a) elevii vor confecționa diferite 
obiecte 

Gimnaziul s. 
Săseni 

Primăria s. 
Săseni  

Elevii și 
angajații 
instituției 

Țerna Elena 
Tel.mobil – 
068872659 
bibsaseni@gmail.co
m 

 

Bucură-l pe cel mai trist ca tine 
 
Locul desfășurării: Şcoala Primară Călăraşi 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: dăruirea rechizitelor şcolare, ghiozdane, 
hăinuţe pentru colegii din şcoală. 

Şcoala Primară 
Călăraşi, părinţii 

 Elevi din 
familii 
defavorizate 

Calin Liliana 
069633455 
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Curățenie și sădirea florilor la biserică 
 
Locul desfășurării: La biserică 
Ora: 14.00 
Descriere: De făcut curat și sădit flori, transportarea 
gunoiului. 

Gimnaziul s. 
Temeleuți 
 

1. Primăria 
s.Temeleuți 
2. Biserica s. 
Temeleuți 
3.ONG 
„Izvorul rîului 
Bîc” 

Comunitatea Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 

 

Lansarea campania de caritate ”Un dar pentru un 
zîmbet” 
 
Locul desfășurării: LT „Vasile Alecsandri” 
Ora: 08.50 
Descriere: Anunțarea elevilor despre acțiunile 
propuse spre desfășurare în SNV. 

 LT „Vasile 
Alecsandri” , or. 
Călărași 

 Elevii LT 
„Vasile 
Alecsandri” 

Spinei Lilia 
069237612 
liliaspn2@gmail.com 
 
Diriginții  

 

Careu Informativ 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Hogineşti 
Ora: 08.50 
Descriere: Informarea elevilor 

Gimnaziul s. 
Hogineşti 

CLE Gimnaziul 
Hogineşti 

Elevii cl.I-IX Tudor Şaptefraţi – 
director adjunct 
pentru educaţie 
069415765 
Tudor7frati@gmail.c
om 

 

Crearea echipei voluntarilor din Gimnaziul Sadova 
 
Locul desfășurării: Sediul Consiliului Școlar din 
Gimnaziul Sadova 
Ora: 14.00 
Descriere: Se va desfășura prima ședință la care se 
va da startul SNV 2016, se va alcătui planul de lucru 
și stabili obiectivele. 

Gimnaziul 
Sadova, Direcția 
gimnaziului, 
părinții 

 
 

Elevii din 
Gimnaziul 
Sadova 

Cozma Viorica 
024475132 

 

Curăţenie la monumentul Eroului Mihail Alexa 
 
Locul desfășurării: Cimitirul satului 
Ora: 14.00 
Descriere: Greblatul frunzelor, săpat, sădirea florilor 

Gimnaziul 
Dereneu, 
voluntari cl.V 

CLT Dereneu Comunitatea Dănilă Ana, cl.VIII, 
tel. 024462451, 
Zubcu Anastasia, 
dir.educativ, tel. 
060264421 

 

Expoziția : „Fac Ce Vreau, dar Stiu Ce Fac!” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Raionala 
Ora: 15.00 
Descriere: Tinerii voluntari CSPT, care au fost 
instruiti la Scoala de Vara de la Holercani, vor 

CSPT Vita-Longa Biblioteca 
Raionala 
Călărași 
 

Tineri pina la 
24 de ani 

Trigub C. 
0 244 264 92 
cspt.vitalonga@gmail
.com 
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prezenta 3 panouri ale Expozitie pentru copii si 
tineri, care vor frecventa biblioteca in ziua 
respectiva. 

Îngrijirea rîului 
 
Locul desfășurării: s. Hîrjauca 
Ora: 13:15 
Descriere: Îngrijirea rîului care se află în preajma 
şcolii 

Gimnaziul s. 
Hîrjauca 

 Elevii claselor 
a IX-a 

Canciucov Tatiana, 
But Liudmila, 
Zaicico Igor 
060150288 

 

Oprirea din sat, să fie curată 
 
Locul desfășurării: oprirea din sat 
Ora: 14:30 
Descriere: grupurile de elevi vor face curat la oprirea 
din sat și în preajma acesteia. Instalarea  a două 
coșuri de gunoi lîngă clădirea opririi. 

Gimnaziul s. 
Peticeni 

Consiliul local 
s. Peticeni 
 

Locuitorii 
satului 
Peticeni 

Apostol Diana 
069079614 
dianaapostol133@g
mail.com 

 

Reorganizarea grupului de Teatru Social 
 
Locul desfășurării: Sediul Consiliului Școlar din 
Gimnaziul Sadova 
Ora: 15:00 
Descriere: Se va explica metoda de educație - Teatru 
Social. Se vor exersa tehnici de lucru și se va crea 
echipa de lucru a membrilor Teatrului Social. 

Gimnaziul s. 
Sadova 

 Elevii din 
Gimnaziul 
Sadova 
Părinții 
Comunitatea 

  

Salubrizare s. Pitușca 
 
Locul desfășurării: Terenul de lîngă stația auto și 
lumînarea recunoștinței  
Ora: 14:30 
Descriere: Salubrizarea terenului 
 

Gimnaziul s. 
Pitușca, 
clasa aV-a B 
 

Primăria s. 
Pitușca 

Populația 
satului 

Tataru Rodica 
069604074 

 

Căuşeni Din suflet pentru tine Nicu, s. Zaim 
 
Locul desfășurării: liceul A. Mateevici  
Ora: 10.00 
Descriere: Liceenii vor acumula surse financiare 
penrtu procurarea unui cărucior pentru elevul din 
clasa a doua, care nu se poate deplasa la ore din 
cauza că nu are un cărucior  

Liceul A. 
Mateevici s. 
Zaim 

Senatul LT A. 
Mateevici din 
Zaim 

7 familii de 
bătrîni din 
localitate  

Cernat Rica 
069259346 
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Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (I) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Miracolul florilor, or. Căinari 
 
Locul desfășurării: or. Căinari zona de protecţie de 
pe strada Trandafirilor 
Ora: 14.00 
Descrierea: Administraţia publică şi asociaţia 
părinţilor din grădiniţă vor procura butaşi de 
trandafir care vor fi plantaţi pe strada de 
trandafirilor.   

Asociaţia 
părinţilor 
copiilor din 
Grădiniţa Foişor  

Primăria or. 
Căinari 

Locuitorii 
oraşului  

Natali Ignatenco, tel 
024332393 
067362936 

  

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni `      

Drochia  Activitate de mentorat în grădiniţă 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii ”Andrieş” din s. 
Mîndîc 
Ora: 15.00 -16.00 
Descriere: Concert pentru copiii de vîrsta grădiniţei; 
Jocuri distractive la aer liber; Donarea cărţilor şi 
jucăriilor pentru Acţiune de voluntariat pentru copii 
bolnavi de cancer, diabet zaharat. Deplasare la 
domiciliul copiilor pentru a dona copiilor.  

Instituţia 
Publică 
Gimnaziul 
Mîndîc 

1. Primăria s. 
Mîndîc, 
Sectorul 
cultură  
2. Biblioteca 
publică din s. 
Mîndîc 
3. Consiliul de 
elevi 
4. Consiliul de 
părinţi 

Copiii din 
grădiniţă 
 
 Copil ce trece 
cursul de 
chimio –
terapie la 
spitalul 
oncologic 

Chilari Bogdana 
Cilari Raisa  
Cilari Nina 
 
 
Jitarciuc Nina 
078897195 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637275587521  

mailto:liuba.osipov@mail.ru
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
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Acțiune de caritate, s. Sofia 
 
Locul desfășurării: Cîteva gospodării din partea de 
nord-vest a satului s. Sofia 
Ora: 15.00-17.00 
Descriere: Igienizarea și curățenie în ogrăzile unor 
oameni în etate 

IP Gimnaziul 
Sofia 
 
 

Primăria s. 
Sofia, 
reprezentant -
Leșanu Aliona 

Gîscă Tatiana, 
Panico 
Tamara, 
Bandalac 
Lucia, 
Rusu Eugenia  

067489485 
Mutruc Aliona 

 

Acțiuni de igienizare și curățenie în școală, s. 
Gribova 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Gribova 
Ora: 14.00 
Descriere: Igienizarea și curățenia în clase și 
coridoarele instituției 

IP Gimnaziul 
Gribova 

ONG 
„Romana” 

Elevii 
instituției 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com  

 

Campanie de sensibilizare, LT Pelinia 
 
Locul desfășurării: LT Pelinia 
Ora: 11.10 
Descriere: membrii senatului vor merge prin clase și 
vor anunța elevii despre desfășurarea campaniei de 
sensibilizare, referitor la colectarea surselor 
financiare pentru elevul clasei a I-a, care are nevoie 
de aparat auditiv costisitor. 

LT Pelinia  Elevul clasei a 
I-a A, Pripa 
Mihai  

068047850 
Director adjunct  
Educație  

 

Casa curată 
 
Locul desfășurării: IP LT Rus nr.3, or. Drochia 
Orele: 14.00 
Descriere: Acţiuni de igienizare şi curăţenie pe 
teritoriul liceului 

IP LT Rus nr.3 
or. Drochia 

Întreprinderea 
Municipală 
GOSPODĂRIA 
COMUNALĂ ŞI 
EXPLOATAREA 
LOCUINŢELOR 
DIN DROCHIA 

Bacalîm 
Andrei –
profesor de 
educaţie 
tehnologică 
Elevii claselor 
gimnaziale 

069871122  

Dezbateri pe domeniul voluntariat  
 
Locul desfășurării: LT Pelinia 
Ora: 14.10 
Descriere: membrii senatului vor realiza dezbateri 
privind noțiunile de voluntariat, caritate, reabilitare, 
colectare, sensibilizare, recrutare, promovare, sprijin. 
 

LT Pelinia  Elevii liceului 068047850 
Director adjunct  
Educație 
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Lecţii  la grădiniţă „Să creștem sănătoși ”  
 
Locul desfășurării: Grădinița N 2 „Izvoraș” 
Ora: 15 .00 
Descriere: un grup de formatori, membrii Consiliului 
Elevilor vor  ține lecții la grădiniță pentru copiii 
grupelor mare și pregătitoare despre mod sănătos 
de viață 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 
Consiliului 
Elevilor s. 
Chetrosu 

Grădinița Nr. 2 
„Izvoraș” 
 

Copii din 
grupa mare și 
pregătitoare , 
educatorii 
 

Cîșlaru Liliana , 
director adjunct „ 
Educație ”  
069718104  
 
Muntean Cristina –  
Cîșlaru Natalia   
ltchetrosu@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3482817521 
 
http://eleviltchetrosu.blogspot.
md/2016/10/saptamina-
nationala-
voluntariatului_24.html  

O faptă bună face inima mai bună!  
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Baroncea 
Ora: 10.00-14.00  
Descriere: Elevii din senatul școlii au promovat 
faptele bune și au îndemnat elevii să fie mai buni.A 
fost împodobit «Copacul bunătății» și a fost 
organizat un flach-mob. 

IP Gimnaziul 
Baroncea 

Senatul 
Gimnaziului 
Baroncea 

 Statii Lilia 
06928443 

https://ok.ru/profile/44202695
1577/album/839683359897  

Sprijin şcolar colegilor 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 9:15 
Descriere: Orice elev îşi doreşte să obţină succese 
frumoase la învăţătură, dar nu la toţi este posibil. 
Echipa de voluntariat îşi propune să vină în ajutor 
colegilor, elevilor ce necesită un ajutor la învăţătură. 
Unii din elevi nu î.şi pot permite de a avea un 
computer acasă şi de a accesa informaţii, voluntarii îi 
vor ajuta prin selectarea informaţiei dun anumite 
cărţi (biblioteca şcolară şi sătească). Elevii cu CES 
necesită un ajutor dion partea colegilor. În acestă 
săptămînă individual îşi vor pregăti temele cu elevii 
responsabili. 
 

Senatul elevilor   Litfin Ariadna 
068295052 
Dediu Otilia 
061060265 
Golub Alexandrina 
068743725 

 

Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi (I) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00-14:00 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 

 

 Colegii de 
clasă 

  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
https://ok.ru/profile/442026951577/album/839683359897
https://ok.ru/profile/442026951577/album/839683359897


22 

 

Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Tinerii alegători, or. Drochia 
 
Locul desfășurării: Consiliul Electoral de 
Circumscripţie or. Drochia 
Ora: 14.30 - 17.00 
Descriere: Elevii – voluntari vor ajuta membrilor CEC 
Drochia să completeze invitaţiile pentru alegătorii or. 
Drochia şi mai apoi să le repartizeze către alegători, 
pe anumite sectoare ale oraşului. 

IP Liceul 
Teoretic 
„B.P. Hasdeu” 
or. Drochia 

Consiliul 
Electoral de 
Circumscripţie 
or. Drochia 
 

Alegătorii din 
or. Drochia 

Concescu Nicoleta-  
Eleva cl.a XII-B 
Magaleas Vadim 
Elev cl. a XII-a B 

 

Voluntariat pentru oamenii săraci 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 16:00 
Descriere: O parte din populaţie trăiesc cu ziua de 
azi, au mare nevoie de spriginul cuiva. Echipa de 
voluntari au decis să meargă la aceste famili, ei au 
nevoie nu numai de ajutor, dar şi de comunicare, 
deaceea ei pe parcursul anului de studii vor merge în 
vizite, vor fi un sprigin. 

   Ciobanu Sebastian 
060507617  
 
Moşoc Ion Marius 
060861397 
 
Anton Andreea  
068514012 

 

Dubăsari  Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (I) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

Liceul Teoretic 
Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
248435190939  

 
http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-viii-a-b-diriginte-
matveiciuc-tatiana/  

Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva (I) 
 
Locul desfășurării: Teritoriul şcolii, terenul adiacent 
(de la farmacie pînă la magazinul alimentar) 
Ora: 13.40-14.30 
Descriere: Salubrizarea teritoriului şcolii 

LT Doroţcaia Agrofirma 
„Doroţcaia 
Agro”  

337 elevi, 
58 lucrători ai 
LT Doroţcaia, 
locatarii 
vecini, elevii şi 
profesorii LT 
“Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” 
din 
Grigoriopol ce 
activează în 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/679
452285570554   
 
http://ltdorotcaia.net/salubriza
rea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-
dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-
trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-
arghezi/ 

https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248435190939
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248435190939
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248435190939
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-viii-a-b-diriginte-matveiciuc-tatiana/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-viii-a-b-diriginte-matveiciuc-tatiana/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-viii-a-b-diriginte-matveiciuc-tatiana/
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
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schimbul II în 
incinta LT 
Doroţcaia 

Sat curat – bucuria ochilor (I) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Edineţ       

Fălești  Activitate de socializare 
 
Locul desfășurării: CAS„Nufărul Alb” s. Glinjeni 
Ora: 15:00 
Descriere: La această activitate vom împărți echipele  
de voluntari (elevi, profesori, părinți) pentru a 
participa la activitatea planificată pentru data de 
21.10.2016.Totodată  vom împărți responsabilitățile 
fiecărui membru vom discuta despre depășirea 
treptelor timidității,  cultivarea încrederii și a stimei 
de sine, despre activități dedicate Săptămînii 
Naționale a Voluntariatului. 

CAS„Nufărul 
Alb” s. Glinjeni 

A.O.,,Sat 
Modern,, 
Gimnaziul 
,,Mihai 
Corlăteanu,, 
,,Clubul 
Familiei,, 

Grupe de 
voluntari, 
beneficiari ai 
centrului,   
profesori, 
părinți 

0795 890 59 
0259 710 59 

 

Bunătatea valorează! 
 
Locul desfășurării: domiciliul persoanelor solitare în 
etate, or. Fălești 
Ora: 11:00 
Descriere: În cadrul activității copiii din srviciul CCTF 
și specialiștii din cadrul DASPFC vor ajuta persoane în 
funcție de necesitățile acestora: menaj, colectarea 
deșeurilor, tăiatul lemnelor, aducerea apei de consum. 

Primăria or. 
Fălești, Direcția 
Asistenţă 
Socială, 
Protecţie a 
Familiei şi 
Copilului 
(DASPFC) 

 Persoane 
solitare în 
etate 

0259 242 66  

Campanie de sensibilizare (I) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 
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Fii exemplu pentru mine! 
 
Locul desfășurării: CAS „VIVATIS” s. Călinești  
Ora: 15:00 
Descriere: În cadrul activitații copiii vor cunoaste 
voluntarul din cadrul ”WAVE WEEK MOLDOVA” d. 
Bararu Aurelia, unde se vor discuta urmatoarele 
subiecte: Ce este voluntariatul? Importanta 
voluntariatului. Exemple din activitatea voluntarului. 

CAS „VIVATIS”  
s. Călinești 

Bararu Aurelia 
voluntarul din 
cadrul „WAVE 
WEEK 
MOLDOVA” 

Elevii L.T. 
„Gh.Vrabie” 
Beneficiarii si 
angajații 
centrului 

0259 616 82  

Mobilă nouă în casa veche 
 
Locul desfășurării: Centru social „Pentru voi„  
Ora: 13:00-15:00 
Descriere: Оказание помощи социальному центру 
“Pentru voi“ в разгрузки,переноски,сбора мебели 

Liceul Teoretic 
„A. S. Puskin” 

Centrul social 
„Pentru Voi” 
or. Fălești 

Elevii clasa 12 069673733 
Tabanscaia Liudmila, 
1601ludmila@gmail.c
om 

 

Seminar de informare 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” or. Făleşti 
Ora: 14:00 
Descriere: Elevii claselor 9-12 au participat la un 
seminar de informare la care au luat cunostinţă 
despre : ce este voluntariatul, cine poate fi voluntar 
și care sunt beneficiile în această muncă. Au fost 
distribuite pliante informative. 

Centrul „Casa 
Speranţei” 

L.T. „M. 
Eminescu” or. 
Făleşti 

Elevii claselor 
9-12 

 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4827447467521  

Seminar informativ „Activitatea de voluntariat: 
necesitate și prerogativă a timpului” 
 
Locul desfășurării: CAS „Împreună” s. Ciolacu Nou 
Ora: 15:00 
Descriere: informaţia despre Legea Voluntariatului 
din Republica Moldova, drepturile si 
responsabilităţile unui voluntar, oportunităţile care 
le oferă această activitate etc. 

Centrul de 
Asistenţă 
Socială  de Zi şi 
Plasament 
pentru Copii şi 
Familii în Situaţii 
de Risc 
„Împreună”, s 
Ciolacu Nou 

Gimnaziul                  
s. Ciolacu Nou 

  https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
2095522521  

Florești Activităţi de caritate persoanelor cu dizabilităţi, s. 
Hîrtop 
 
Locul desfășurării: s. Hîrtop 
Ora: 14.00-16.00  

Gimnaziul s. 
Hîrtop 

Primăria s. 
Hîrtop, 
Asistenţa 
Socială 

Persoanele în 
etate 

 
7-15-33 
 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154827447467521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154827447467521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154827447467521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822095522521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822095522521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822095522521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822095522521
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Descriere: Îndeplinirea lucrărilor în gospodăriile 
peroanelor în etate. 

Amenajarea drumului s. Cerniţa 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: Amenanjarea unei bucăţi de drum cu 
petriş (de la biserică pînă la răscruce). 

Primăria s. 
Cerniţa 
 

 Locuitorii 
satului 
 

068281158 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637250527521  

Dăruieşte o jucărie pentru grădiniţa ta 
 
Locul desfășurării: Grădinița de copii ”Lăcrămioara” 
s.Vărvăreuca 
Ora: 11.00  
Descriere: Copiii din gimnaziu vor colecta jucării 
copiilor din Grădiniță. 

Biblioteca 
publică s. 
Vărvăreuca 

1. Primăria s. 
Vărvăreuca  
2. Gimnaziul s. 
Vărvăreuca, 
3. „Regina 
Pacis” 

copiii din 
Gărdiniță 

Afteni Nina 
068733105 

 

Masterclass „Kинусайга" cu persoanele 
nevăzătoare 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti 
Ora: 10.00 
Descriere: în cadrul întîlnirii cu persoanele 
nevazătoare din raionul Florești, președintele 
Organizației Teritoriale Florești a Asociației 
Nevăzătorilor din RM, d-na Ludmila Cernei a 
organizat în incinta Centrului de Meșteșuguri un 
master class, avînd ca oaspeți invitați din or. Ialoveni. 

Organizaţia 
Teritorială 
Floreşti a 
Asociaţiei 
Nevăzătorilor 
din RM 

1. Primăria or. 
Floreşti  
2. FlorTV 
3. Moldova1 

Persoanele 
nevăzătoare 

Ludmila Cernei 
068262242 

https://www.facebook.com/11
51194281597898/photos/a.127
5235739193751.1073741860.1
151194281597898/1275235959
193729/?type=3&theater  

Promovarea voluntariatului „Sunt voluntar, deci îmi 
pasă”, or. Floreşti 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti 
Ora: 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a promova 
voluntariatul în oraşul Floreşti prin oferirea unui 
abţibild şoferilor şi pietonilor cu textul”Sunt voluntar 
, deci imi pasă” în schimbul unei unităţi 
monetare,suma de bani colectată va fi donată unei 
familii social vulnerabile. 

Consiliul Raional 
de Tineret 
Floreşti 

1. Consiliul 
Raional 
Florești 
2. FlorTV 

Familia Gorpin Stoica Dumitru 
069408418 
dumitrustoica@gmail
.ru 

https://www.facebook.com/11
51194281597898/photos/ms.c.
eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuK
Xo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx
~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5
mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8
K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU
1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogd
RPYfywuNx8~-
.bps.a.1272172406166751.1073
741858.1151194281597898/12
72172442833414/?type=3&the
ater 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1275235739193751.1073741860.1151194281597898/1275235959193729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1275235739193751.1073741860.1151194281597898/1275235959193729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1275235739193751.1073741860.1151194281597898/1275235959193729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1275235739193751.1073741860.1151194281597898/1275235959193729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1275235739193751.1073741860.1151194281597898/1275235959193729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw1z8ERRCEIA9COdgRiIP03tuKXo2~_SqObplg54RcDwsw82Lyx~;EMtoJLUGUIKk5AMgu~_JmA5mdKOSDs9mJpamQ6NHwSbC8K8Rcm9SpeJUe1AmdylkfCF3YU1GfyJV7IKJHQ~;MwsT~;nZ3ogdRPYfywuNx8~-.bps.a.1272172406166751.1073741858.1151194281597898/1272172442833414/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611483832521  

Sădirea pomilor de către voluntari 
 
Locul desfășurării: Tirgul Vertiujeni 
Ora: 12.00  
Descriere: Sădirea pomilor pe teritoriul localității, 
convorbire la tema protecției mediului ambiant. 

Primaria s. 
Vertiujeni, 
inginer 
cadastral 
 

1. Casa de 
cultura s. 
Vertiujeni 
2. Biblioteca s. 
Vertiujeni 
3. Asociatia 
parinti si 
pedagogi 

Locuitorii 
localitatii 
Elevi 
 Functionari 

068558864 
Zubco Elena  
Sefa Bibliotecii 
satesti 

 

Glodeni  Grăbește-te să faci un bine (I) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: 8:00 – 8:30 
Descriere: Consilierii – elevi vor lansa o acțiune de 
caritate, colectarea de hăinuțe,încălțăminte pentru 
sezonul rece , care se vor transmite copiilor din 
familii social vulnerabile. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Primăria s. 
Cuhnești, 
Asistent social  
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Motivaţie+Transpiraţie=Succes 
 
Locul desfășurării: Stadionul Central or. Glodeni 
Ora:  
Descriere: Acţiune de promovare a modului sănătos 
de viaţă, prin alergare. După persoanele implicate 
vor distribui pliante despre importanţa activităţii 
fizice și a sportului. 

Gimnaziul „D. 
Cantemir” 
Glodeni 

1. ONG 
„Noosfera” 
2. Colectivul 
artistic 
„Danser” 
3. Colectivul 
artistic 
„Stîrcianschie 
dzvonecichi” 

Adolescenţi și 
tineri, 
specialiștii 
care activează 
în ONG 
trecătorii, 
membrii 
comunității  

Vengher Natalia 
Lupașciuc Ecat. 
Chișca Ghenadi 

 

Salubrizarea parcului din preajma Gimnaziului „D. 
Cantemir” Glodeni 
 
Locul desfășurării: parcul din or. Glodeni 
Ora: 14.00 
Descriere: Pornind de la afirmaţia că prin exemplu 
personal poţi obţine mai multe beneficii decît prin 
explicaţii am decis salubrizarea parcului din preajma 
instituției cu scopul de a menține curățenia pentru 
odihna persoanelor în etate și a copiilor 

Gimnaziul „D. 
Cantemir” 
Glodeni 

ONG 
„Noosfera” 

Populația or. 
Glodeni 

Strechi Oxana  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611483832521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611483832521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611483832521
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Suntem pentru un mod sănătos de viață (I) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei,alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  Lecție ecologică la tema „Un mediu mai curat 
pentru toți” 
 
Locul desfășurării: Cabinetul 1.4, L.T. Lapusna 
Ora: 11:25 - 12:10 
Descriere: In cadrul lectiei ecologice se va comunica 
copiilor de catre 2 membri ai grupului CVL despre 
situatia mediului inconjurator. Impreuna vom 
iddentifica cauzele si solutiile problemelor ecologice 
din localitate, folosind mai multe metode cum ar fi : 
Vizionarea unui scurtmetraj informativ, jocuri 
educative, lucru in grup. 

Clubul de 
voluntari din 
Lapusna (CVL) 

 Beneficiari vor 
fi elevii 
claselor doi 
trei si patru 

Gabura Cristina 
078518447  

 

Curățenie într-un părculeț din com. Lăpușna 
 
Locul desfășurării: com. Lăpușna 
Ora: 11:25 - 12:10 
Descriere: Echipa de voluntari ATOM, Filiala 
Lăpușna, cu ajutorul parohului din sat preot Serghei 
Slănină, a făcut curățenie într-un părculeț din 
comună. Activitatea nu a duram mult, dar totuși a 
fost obositoare. Astfel, după cîteva ore de lucru, 
echipa de voluntari a fost așteptată la o agapă 
frățească, fiindcă, după muncă și răsplată. 

Asociația 
Tinerilor 
Ordodocsi din 
Moldova 
(ATOM), Filiala 
Lăpușna 

Biserica com. 
Lăpușna, 
preot Serghei 
Slănină 

Cetățenii din 
com. Lăpușna 

 http://www.atosmd.net/2016/
10/tineriii-din-lapusna-au-
participat-la-o.html  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4603110382521  
 
http://www.civic.md/voluntaria
t/34533-tinerii-din-lapusna-au-
participat-la-o-noua-activitate-
de-voluntariat-desfasirat-de-
atom.html  

O mînă de ajutor la culesul roadei de nuci 
 
Locul desfășurării: Gospodăria Doamnei Profesoară 

A.O. Always 
together 
 

Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica 

Doamna 
Maria 
profesoară la 

Victor Ioniță 
060397120 
 

 

http://www.atosmd.net/2016/10/tineriii-din-lapusna-au-participat-la-o.html
http://www.atosmd.net/2016/10/tineriii-din-lapusna-au-participat-la-o.html
http://www.atosmd.net/2016/10/tineriii-din-lapusna-au-participat-la-o.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603110382521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603110382521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603110382521
http://www.civic.md/voluntariat/34533-tinerii-din-lapusna-au-participat-la-o-noua-activitate-de-voluntariat-desfasirat-de-atom.html
http://www.civic.md/voluntariat/34533-tinerii-din-lapusna-au-participat-la-o-noua-activitate-de-voluntariat-desfasirat-de-atom.html
http://www.civic.md/voluntariat/34533-tinerii-din-lapusna-au-participat-la-o-noua-activitate-de-voluntariat-desfasirat-de-atom.html
http://www.civic.md/voluntariat/34533-tinerii-din-lapusna-au-participat-la-o-noua-activitate-de-voluntariat-desfasirat-de-atom.html
http://www.civic.md/voluntariat/34533-tinerii-din-lapusna-au-participat-la-o-noua-activitate-de-voluntariat-desfasirat-de-atom.html
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Ora: 13:00-16:00 
Descriere: Patru voluntari din cadrul CVB vor merge 
la cules nuci și vor ajuta la curățenie în gospodărie. 

 pensie 

Ialoveni Activitate de salubrizare a parcului LT Puhoi 
 
Locul desfășurării: satul Puhoi, parcul Liceului 
Teoretic Puhoi 
Ora: 13:00 
Descriere: Grupul de initiavita „Cheia Succesului” 
împreuna cu „NAVI” și alți elevi din școală vor ieși la 
o activitate de salubrizare comună, vor elibera parcul 
liceului de deșeuri. Prin aceaste acțiuni vom îndemna 
ca în viitor și alte persoane ale localității să ne 
urmeze fapta, curățind de deșeuri întreg satul. 
 

Grupul de 
inițiativă „Cheia 
Succesului” 
 
Grupul de 
inițiativă „Navi’’ 

1. L. T. Puhoi 
2. Primăria s. 
Puhoi 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Directi: elevii 
liceului  
Indirecti: 
intreaga 
comunitate  

Nicoleta Modval 
078791451  
 
 
Dorin ÎNDOITU 
078826903 

https://www.facebook.com/LT
Puhoi/posts/109667006042863
9 

Planificarea amenajării teritoriului s. Văsieni 
 
Locul desfășurării: s. Văsieni 
Ora: 10:00 
Descriere: Planificarea amenajării teritoriului a) 
sădirea arborilor şi arbuştilor, b) montarea şi 
instalarea băncilor din bîrne, meselor din tulpini de 
copac.  

Grupul de 
iniţiativă „Plai 
natal” 

1.APL-ul 
2.LT „D. 
Cantemir” 
 

elevii LT 
„Dimitrie 
Cantemir”, 
copii de la 
grădiniţa nr. 2 
,,Licurici”, 
tinerii şi 
locuitorii s. 
Văsieni 

Plămădeală Oxana 
060718165 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100009490984362 
 
 

Oră informativă „Remediu pentru mediu” 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, 
sala de festivități 
Ora: 13:30 
Descriere: Elevii și cadrele didactice au beneficiat de 
o lecție informativă despre cum pot contribui la 
menținerea și ameliorarea unui mediu curat, despre 
problemele cu care se confruntă planeta noastră cît 
și despre proiectul „Remediu pentru mediu” susținut 
de FpT împreună cu LUMOS. Grupul de inițiativă 
SIMUL a venit cu un îndemn către toți cei prezenți la 
activitate, de a se implica voluntar în activitățile 
preconizate din cadrul proiectului. 

Grupul de 
initiativa 
„Simul”, 
Ialoveni 

1. LT „Petre 
Ştefănucă”, 
Ialoveni 
2. Primăria 
Ialoveni 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevii și 
cadrele 
didactice din 
liceu 

Bacinschi Alina-
068571168 
Beregoi Valeria -
078703813 
Popa Leonid 

https://www.facebook.com/fon
dultinerilor.md/posts/ 
http://ltpetrestefanuca.com/re
mediu-pentru-mediu/ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
https://www.facebook.com/fondultinerilor.md/posts/
https://www.facebook.com/fondultinerilor.md/posts/
http://ltpetrestefanuca.com/remediu-pentru-mediu/
http://ltpetrestefanuca.com/remediu-pentru-mediu/
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Leova Colectarea hainelor și produselor alimentare pentru 
persoane social-vulnerabile 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Raională Leova 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Săptămîna Națională a Voluntariatului va 
demara la Leova cu activitatea colectivului Bibliotecii 
Publice Raionale Leova de colectare a hainelor și 
produselor alimentare pentru persoane social- 
vulnerabile.  

Biblioteca 
Publică Raională 
Leova, dna Lidia 
Ghenea 

  persoane social- 
vulnerabile 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611456807521  

Teatru social 
 
Locul desfășurării: Școala Profesională din or. Leova 
Ora: 09:30 
Descriere: Voluntarii din echipa ”Tineri și Ingenioși” 
de la Centrul Prietenos Tinerilor ”Orhideea” vor 
prezenta o piesă de teatru social la Școala 
Profesională din or. Leova.  

Echipa ”Tineri și 
Ingenioși” de la 
Centrul 
Prietenos 
Tinerilor 
”Orhideea” 

Școala 
Profesională 
din or. Leova 

  https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611450892521  

Nisporeni       

Ocnița       

Orhei Fii voluntar 
 
Locul desfășurării: Colegiul ”Vasile Lupu”, Orhei 
Ora: 13.00-14.00 
Descriere: Campanie de promovovare a 
voluntariatului și de recrutare de voluntari. 

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
„Vasile Lupu”, 
Orhei 

Elevii 
Colegiului 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Marga Inga, 
060671515 

https://web.facebook.com/pho
to.php?fbid=158626487501637
2&set=pcb.1586265055016354
&type=3&theater 
 

Garderoba socială 
 
Locul desfășurării: or. Orhei 
Ora: 15.00-16.00 
Descriere: Acțiune de caritate care presupune 
donarea hainelor unor familii vulnerabile din or. 
Orhei. 

CSPT Orhei Primăria or. 
Orhei, DASPF 
Orhei 

3 familii 
vulnerabile 
din or. Orhei 

Caziuc Ana, asistent 
social Cspt Orhei, 069 
553 932 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=603374596533127 
 

Ziua Ușilor Deschise la Cspt Orhei. Genericul: ”Hai 
în gașca voluntarilor” 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 12.00-15.00 
Descriere: Discuții interactive despre voluntariat și 

CSPT Orhei 1. Primăria or. 
Orhei, Direcția 
de Învățămînt 
2. Liceele or. 
Orhei 
 

Elevii claselor 
VII-XI 

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

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=598632580340662 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611456807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611456807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611456807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611450892521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611450892521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611450892521
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586264875016372&set=pcb.1586265055016354&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586264875016372&set=pcb.1586265055016354&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586264875016372&set=pcb.1586265055016354&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586264875016372&set=pcb.1586265055016354&type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603374596533127
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603374596533127
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603374596533127
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=598632580340662
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=598632580340662
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=598632580340662
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603159562521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154603159562521
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rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității cu 
specialiștii și voluntarii Cspt. 

 4603159562521  

Rezina Amintire și Recunoștință... 
 
Locul desfășurării: Cimitirul din or. Rezina 
Ora: 11.30 
Descriere: La inițiativa unui grup de voluntari din AO 
„Nufărul” vom face ordine la mormintele răposaților, 
celor care o viață au trudit pe tărîmul culturii. 

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 

 Chirilici Ludmila, 
079604726 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611546422521  

Dăruiește o carte și fii actor 
 
Locul desfășurării: azilul de bătrîni „Căsuța 
bunicilor”, or. Rezina 
Ora: 13.20-15.00 
Descriere: De a sensibiliza elevii, părinții că e nevoie 
de spiritul de toleranță, atitudine sufletistă față de 
acesti peste 30 de bătrîni aflați în centru de plasament. 

IP LT Alexandru 
cel Bun, or. 
Rezina 

Comitetele de 
părinți din 
clase 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632211257521  

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (I) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 
Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Biblioteca 
Publică „M. 
Eminescu”, 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

Gestul meu contează! (I) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 
Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3.Televiziunea 
locală Elita,  
4. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632376947521  

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (I) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611546422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611546422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611546422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632211257521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632211257521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632211257521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
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Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3. PP 
„Cuvântul” 

 
Ceban Cornelia 
Lazîr Ina 
Șvațmacler Marina 

Natura –izvor de sănătate 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: 14.00-16.00 
Descriere: amenajarea estetică, curățenie, sădirea 
de flori și arbuști multianuali pe sectoarele din 
preajma liceului 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Primăria or. 
Rezina  
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068 565 363 
Camerzan60@mail.ru 
Nasu Pavel 
Guja Andrei 
Duca Svetlana 
Artin Lidia, voluntari 

 

Sănătatea are prioritate (I) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descriere: În incinta farmaciei va fi pusă la dispoziția 
vizitatorilor informația despre prevenirea diferitor 
boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință vizitatorilor 
le va fi măsurată tensiunea arterială. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

1. AO 
„Nufărul” 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa, 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

Vesel și sănătos (I) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: La pauza mare pe parcursul intregii săptămîni 
Descriere: Organizarea jocurilor distractive la aer 
liber cu micuții cl. I A, B, C, D  la inițiativa elevilor din 
cl.V A, B, C. De a le comunica prin gest și atitudine că 
elevii sunt deschiși spre relații de prietenie. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comisia 
metodică a 
diriginților L.T 
Alexandru cel 
Bun 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

 

Rîșcani       

Sîngerei  De ce voluntar? 
 
Locul desfășurării: în incinta CSPT ”Viitorul” Sîngerei 
Ora: 15:30 
Descriere: Dezbateri cu voluntarii și invitații: Cine 
poate deveni voluntar; Responsabilitățile și valoarea 
voluntarilor; Specificul voluntariatului în CSPT 
”Viitorul”(confidențialitatea, intimitatea și 
anonimatul). 

CSPT „Viitorul” 
SÎNGEREI 

 Voluntarii și 
invitații la 
activitate 

Grîu Rodica 
069585597 
Roșca Iulia 
069939074 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
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Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

Noţiuni generale despre Voluntariat 
 
Locul desfășurării: Centrul pentreu copii în situaţii 
de Risc Stefan Voda 
Ora: 15.00 
Descriere: Noţiunea de voluntariat. Importanţa 
voluntariatului. Tipurile activităţilor de voluntariat. 
Domeniile de voluntariat. 

Centrul pentru 
copii în situaţii 
de Risc Stefan 
Voda 

Ziarul local 
PRIER  

Copiii din 
cadrul 
Centrului  

0242 251 70 https://www.facebook.com/not
es/ciumac-tatiana-stefan-voda-
voluntariat/voluntariat/283206
705406714 
 
https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A6  

Plantarea trandafirilor pe Aleia Prieteniei  
 
Locul desfășurării: s. Crocmaz, gimnaziul ”Ec. 
Malcoci” 
Ora: 8.30 – 14.00 
Descriere: Săpatul gropillor, plantarea a 150 puieți 
de trandafir și 10 copaci de Hibiscus, udarea puieților 
și tufaril 
 

Gimnaziul „Ec. 
Malcoci” s. 
Crocmaz, r-ul 
Ștefan Vodă 

1. AO „Un 
viitor mai bun 
pentru 
Crocmaz” 
 2. Generația 
„PRO 
Olănești” 
3. Ziarul local 
PRIER 
4. Consiliul 
Raional Ştefan 
Vodă 

Elevii liceului, 
întreaga 
comunitate 

024246 225 
Perebinos Viorelia 
 

 

Salubrizarea rîului Gealair 
 
Locul desfășurării: or. Ștefan Vodă 
Ora: 15:00 
Descriere: Activități de salubrizare a rîului 
(strângerea gunoiului de pe malurile lui, plantarea 
salciilor tinere). 

IP LT „Ștefan 
Vodă 

1. ONG „Aripi 
Europene” 
2. ONG „Gutta 
Club” 
3. Consiliul 
Elevilor LT 
„Ștefan Vodă 
4. Fondul 
pentru tineri 
Ștefan Vodă 
5. Ziarul local 
PRIER 

Locatarii 
orașului și 
vizitatorii 

Uța Patrisia 
060960046 
 
Iuraș Galina  
0242 251 49 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632205412521  
 
http://stefan-voda.md/actiuni-
de-voluntariat-in-liceul-stefan-
voda/  

Taraclia Чистое село 
 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2.Социальны

Пожилые 
люди 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12759802891413

https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632205412521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632205412521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632205412521
http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
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Locul desfășurării: : улицаЛенина 
Ora: 14.00 
Descriere: Уборка и вывоз мусора. 

й ассистент 
 

shkairak@gmail.com 47&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8
CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1z
NUggnVhIDDAA1wymemDSmcx
I37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.b
ps.a.1275979972474712.10737
41827.100001881652352&type
=3&theater  

Подари библиотеке книгу 
 
Locul desfășurării: гимназия города Тараклия 
Ora: 9.00 
Descriere: Все желающие дарят библиотеке книгу 

Гимназия 
города 
Тараклия 

1.Учащиеся  
2.родители, 
 3.члены 
клуба 
«Гимназист». 
4. спонсоры 

Учащиеся 
гимназии. 

Надежда Гайдаржи 
0(294)22-5-77 
gimnazia.taraclia@g
mail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12860991714627
92&set=pcb.128610206479583
6&type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12860991714627
92&set=pcb.128610206479583
6&type=3&theater  

Telenești       

Ungheni Благотворительная акция «Подари радость» (I) 
 
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora:  
Descriere: Сбор игрушек для детского отделения 
районной больницы. 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
совет лицея 

Ученики 
лицея(1-
12кл.);  
Родительская 
ассоциация 

Ученики, 
пациенты и 
работники 
отделения 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Саламаха И. 
(0236)23596 

 

Bun venit! 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Izvoraș” Măcărești 
Ora: 14:00 
Descriere: În contextul Săptămînii Naționale a 
Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca 
voluntarilor!”, ediția a X-a, se va spune ”Bun venit!” 
noului grup de voluntari, care va activa în cadrul 
Centrului Regional de Resurse pentru Tineret (CRRT) 
Ungheni. 18 tineri din raionul Ungheni, cu vîrsta 
cuprinsă între 16-19 ani vor informa tinerii despre 
drepturile socio-economice ale tinerilor și vor 
promova modul sănătos de viață și petrecere a 
timpului liber. Tinerii vor fi instruiți în cadrul mai 
multor sesiuni de formare cu privire la campanii de 
informare și sensibilizare, drepturi sociale și 

Centrul 
Regional de 
Resurse pentru 
Tineret (CRRT) 
Ungheni 

 18 tineri din 
raionul 
Ungheni, cu 
vîrsta cuprinsă 
între 16-19 ani 

Coordonator Echipa 
mobilă de dansatori 
sociali: 
Natalia Lapteanu,  
Tel.: 0236 202 88 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611689917521  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1286099171462792&set=pcb.1286102064795836&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611689917521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611689917521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611689917521
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economice ale tinerilor și chiar vor fi formați în arta 
dansului de către un instructor profesionist. 
 

Сolectarea jucăriilor pentru grupa mică din 
Grădinița „Izvoraș” 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Izvoraș” Măcărești 
Ora: 14:00 
Descriere: Elevii claselor I vor colecta jucării pentru a 
fi donate copiilor din grădiniță 

 Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

Grădinița 
„Izvoraș” 
Măcărești 

Clasa I Toma Tatiana 
068196708 

 

Colectarea maculaturii (I) 
 
Locul desfășurării: Casa pentru toți 
Ora: 8.00-14.00 
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe care o 
vor preda companiei AVE, iar mijloacele financiare ce 
vor fi cîștigate se vor folosi la procurarea rechizitelor 
pentru copiii de la Casa pentru toți. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XII-a B 
 

Centrul „Casa 
pentru toți”, 
or. Ungheni 

Copiii de la 
centru 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Curățenie în jurul Gimnaziului „Elada” Măcărești 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Elada” 
Ora: 13:00 
Descriere: Elevii vor face curățenie pe terenul școlii. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

 Clasa V Beșliu Liubovi 
0236/45095 

 

Din toată inima, s. Grăseni 
 
Locul desfășurării: Satul Grăseni 
Ora: 14.00-15.00 
Descriere: acțiune de caritate pentru foștii profesori 

Gimnaziul s. 
Grăseni, elevii 
clasei a VIII-a  
 

 Foștii 
profesori  

Romana Ala diriginta 
clasei a VIII-a  
023658136 

 

Ei au fost ca noi 
 
Locul desfășurării: cimitirul de pe strada 
Gvardeiscaia 
Ora: 8.00-10.00 
Descriere: Salubrizarea și îngrijirea mormintelor 
uitate din cimitirul de pe strada Gvardeiskaia. Elevii 
vor curăți 10 morminte care sunt părăsite, după ce 
vor aduna deșeurile din preajmă, vor sădi flori și vor 
da cu var crucile, care sunt deteriorate le vor repara 
pe cît va fi posibil. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a IX-a C, B 
 

APL Oamenii din 
oraș, 
societatea  

Lilia Petic 079975646  
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Floarea - miracolul naturii şi al frumuseţii  
 
Locul desfășurării: gimnaziul Chirileni 
Ora: 12.00 
Descriere: Amenajarea unui culoar cu florile 
toamnei, compoziţii floristice, panouri, echibane. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Elevii şi 
profesorii 

Oboroc Ion 
023675583 
 

 

Identificarea persoanelor în etate din s. Negurenii 
Vechi 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 13.40-14.00 
Descrierea: Membrii departamentului stabilesc o 
audiență la asistentul social din primărie pentru a 
primi lista persoanelor și 2 zile cîte o oră li se acordă 
ajutor în realizarea activităților casnice. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi, 
administrația 
gimnaziului 

Primăria s. 
Negurenii 
Vechi, 
Asistența 
socială 
 

Persoanele în 
etate 

Uscatu Galina 
068024236 

 

Împreună pentru un sat mai curat 
 
Locul desfășurării: Parcul din preajma gimnaziului 
,,Elada” 
Ora: 14:00-15:00 
Descrierea: Elevii vor strînge gunoiul din parc și vor 
face curățenie în jurul răstignirii 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

 Clasa IX-a Buraga Mihai 
060989233 

 

Lucrări de salubrizare în diferite regiuni ale s. 
Todireşti (I) 
 
Locul desfășurării: curăţirea izvoarelor din rîpă ,la 
intrarea în sat; curăţirea rîpilor de deşeuri 
Ora: 14:00 
Descriere: Timp de 3 zile , elevii împreună cu 
doriginţii, după ore vor salubriza teritoriul din jurul 
rîpei şi vor curăţa izvoarele .Deşeurile colectate vor fi 
evacuate la gunoiştea amenajată special. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
a III-a B, clasa a 
V- a A, clasa a 
VII-a A, clasa a 
VI-a A, clasa a 
VII-a B 
 

Primăria s. 
Todirești, 
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 
068377397 
 
Bulubica Diana 
068037859 

 

Salubrizare, s. Gherman 
 
Locul desfășurării: Terenul școlii 
Ora: 12.30 
Descriere: se va desfășura activitatea de salubrizare 
a terenului școlii,cu scopul de a menține curățenia. 

Gimnaziul s. 
Gherman, elevii 
claselor I-III 
 

  Diriginții cl.I-III 
0236/65293 
 

 

Salubrizarea cimitirului s. Costuleni Gimnaziul s.  Comunitatea Prepeliţă Eugenia  
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Locul desfășurării: cimitirul satului Costuleni 
Ora: 14:00  
Descriere: elevii vor face curăţenie în cimitir 

Costuleni, clasa 
VII-a și diriginta 

068021945 

Un pom pentru dăinuirea noastră 
 
Locul desfășurării: Parcul şcolii 
Ora: 12:00 
Descriere: Plantarea pomilor 

Gimnaziul s. 
Costuleni, clasa 
I-a și părinții 

 Comunitatea Prepeliţă Eugenia  
068021945 

 

Vizita colegului – Gheorghiță Denis 
 
Locul desfășurării: la domiciliu 
Ora: 13:00 
Descriere: Elevii vor colecta dulciuri și vor vizita 
colegul de clasă cu dizabilități. 

Gimnaziul 
„Elada” s. 
Măcărești, clasa 
V 

 colegul de 
clasă cu 
dizabilități 

Zdrobău Eugenia 
0236/45095 

 

Vizită la grădinița „Mugurel” 
 
Locul desfășurării: grădiniţa de copii s. Bumbăta 
Ora: 10.00 
Descriere: Acțiuni de caritate , pentru a dona jucării. 

IP Gimnaziul s. 
Bumbăta, clasa 
I-a ,clasa II-a și 
clasa III-a, 
părinţii elevilor 

 Copiii de la 
Grădinița 
„Mugurel”, s. 
Bumbăta 

Florea Domnica 
068757946 

 

Marţi 
18 oct. 

Mun. Bălţi  Activități de sensibilizare a elevilor „O rază de 
lumină pentru o casa de copii” 
 
Locul desfășurării: Casa de copii, gr.nr.13 
specializată mun.Bălți 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Elevii claselor a VI-a, IX-a vor dona 
jucării, hăinuțe pentru copiii din cadrul casei de 
copii, grădiniței nr.13 

Gimnaziul „Al. I. 
Cuza”, mun. 
Bălți, elevii 
clasei a IX-a, 
elevii claselor a 
VI-a, diriginții, 
părinții elevilor 
 

1. Comisia 
pentru 
proiecte 
educaționale 
2. Casa de 
copii, 
grădinița nr.13 
specializată 

Copii din casa 
de copii  

Pantea Cristina, 
organizator 
068881973 
xtina_pantea@mail.r
u  

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618297682521  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632484247521  

Experiment social 
 
Locul desfășurării: mun.Bălți 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Căt de receptivi sunt oamenii la 
probleme ecologice din orașul Bălți? 

Voluntarii 
Green School  

   https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1811284595754373/  

Acțiune de salubrizare în regiunea iazului 
Consomolist 
 
Locul desfășurării: Cartierul 8, lacul Consomolist 

Centrul 
Municipal 
pentru Minori și 
Tineret „Făclia” 

Primăria mun. 
Bălți, Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 

Tineri cu vîrsta  
14-21 ani 

Serghei Vrabii 
069917699 
 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618297682521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618297682521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618297682521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632484247521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632484247521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632484247521
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811284595754373/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811284595754373/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811284595754373/
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Ora: 16:00 
Descrierea: Voluntarii vor face ordine pe terenurile 
cu gunoiște în regiunea iazului 

Sport  

Expoziția intractivă „ Fac ce vreau dar știu ce fac” 
 
Locul desfășurării: Centrul Municipal pentru Minori 
și Tineret ” Prietenie” 
Ora: 15.00 
Descrierea: Promovarea serviciilor Centrului de 
Sănătate Prietenos Tinerilor” ATIS ”, Prezentarea 
activității de voluntariat a echipei TDV, Balți și CSPT 
ATIS, prezentarea Expoziției intractive „Fac ce vreau 
dar știu ce fac”. Discuții și opinii. Distribuire de 
materiale informaționale. 

CSPT„ATIS” 
AO „TDV”,Bălți 

Centrul 
Municipal 
pentru Minori 
și Tineret 
„Prietenie” 

Tinerii – 
beneficiari ai 
CMMT 
„Prietenie” 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
voluntari ai CPST” 
ATIS” – Zgureanu 
Valensia 069183258 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1810730105809822/  

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău  

Activitate de caritate: De la inimă la inimă (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Ora: 9.00-14.00 
Descriere: implicarea voluntarilor în activitate de 
caritate: donație pentru o familie social –vulnerabilă și 
ajutor pentru bătrâni (curatenie, cumpărături etc.) 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
 str. Asachi 71 
mun.Chișinău, 
gr. DI.13.09.1 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

o familie social 
–vulnerabilă și 
ajutor pentru 
bătrâni 
(curatenie, 
cumpărături 
etc. ) 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (II) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii speranța într-o lume mai bună, solidară, 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 
beneficiarii 
indirecți- 
voluntarii care 
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1934717360088734/ 

https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730105809822/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730105809822/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810730105809822/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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reaprinzând lumina în sufletul lor. Împreună 
încercăm să devenim mai buni și să ne sensibilizăm 
pentru a oferi un mic ajutor celor aflați în necaz. 

distractive, 
creative. 

Campania eTwinning weeks, ediția 2016 (I)  
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„eTwinning”, www.plus.etwinning.net 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Discuție despre activitatea de voluntariat 
 
Locul desfășurării: Universitatea Pedagogică Ion 
Creangă 
Ora:  
Descrierea: Consilierii de probaţiune vor oferi 
studenţilor suport informativ despre activitatea 
serviciului de probaţiune în Republica Moldova iar 
voluntarii Biroului vor prezenta colegilor experienţa 
lor de până acum, încurajându-i să se implice activ în 
viaţa comunităţii locale şi să conştientizeze valoarea 
voluntariatului atât pentru dezvoltarea comunităţii 
cât şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

Biroul de 
Probațiune 
Buiucani 
 
Inspectoratul 
Național de 
Probațiune 

Universitatea 
Pedagogică 
Ion Creangă 

 022-35-83-34; 
067429277 
buiucani@probatiun
e.gov.md 

https://www.facebook.com/55
1608428308596/posts/9224908
51220350/  

Programul Internațional „Sigur.info” (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea 
siguranței pe internet și participarea în cadrul 
Programului Internațional „Sigur.info” www.sigur.info. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Programul „Junior Achieveniment” (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 

Centrul de 
Excelență în 
construcții,  
administrația 
instituției, cadre 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

http://www.plus.etwinning.net/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/922490851220350/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/922490851220350/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/922490851220350/
http://www.sigur.info/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„Junior Achieveniment” www.jamoldova.com. 

didactice, elevi, 
părinți 

elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

Promovarea alternativelor la detenţie 
 
Locul desfășurării: Biroul de probaţiune Botanica 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Repartizarea pliantelor.  

Inspectoratul 
National de 
Probaţiune 

 Comunitatea / 
adolescenţi în 
dificultate 

022-29-55-77; 022-
29-49-59; 067429235 
Danuţa Alexandrina 
botanica@probatiun
e.gov.md 

 

Seminar informativ despre activitatea de voluntariat 
 
Locul desfășurării: str. Armenească 61/13 
Orele: 16:00- 18:00 
Descrierea: Informarea despre activitatea de 
voluntariat, discuții despre diferite practici, 
importanta acestuia și modalități de implicare cu 
indicarea ONG-lui gazdă, specificul acestuia și date 
de contact. În urma seminarului tinerii interesați vor 
fi informați despre ulterioarele posibilități de 
voluntariat. 

A.O. CSC 
Moldova 

A.O. Înainte 
Moldova 

Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 

 

Spune nu torturii! (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizat de 
Amnesty International Moldova www.amnesty.md. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun. Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Stop violența! Stop traficul de ființe umane! (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de La Strada www.lastrada.md. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun. Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

http://www.jamoldova.com/
http://www.amnesty.md/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
http://www.lastrada.md/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Tîrgul ONG, expoziție de carte (I) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Centrului de excelență 
în construcții 
Orele: 9.00-19.00 
Descrierea: 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun. Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Votul meu! Vocea mea! (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de CIDDCE (CEC). 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău,  
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții  
3. CIDDCE 
(CEC) 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521  

Mun. 
Comrat  

       

Anenii Noi  Susținerea familiilor socialmente-vulnerabile din 
mediul rural prin distribuirea produselor 
alimentare și igienice (I) 
 
Locul desfășurării: com. Geamăna 
Ora: 8:00 – 19:00 
Descriere: 42 de familii vulnerabile cu mulți copii vor 
beneficia de ajutoare sub formă de produse 
alimentare, igienice și haine pentru copii. 
Deasemenea 12 dintre acestea vor primi suficiente 
lemne pentru întreaga iarnă, acestea fiind unele 
dintre activitățile de prevenire a abandonului 
copiilor în instituțiile rezidențiale, creîndu-le acasă, 
lîngă părinți, un mediu sigur și sănătos. 

Asociația de 
Caritate The 
Moldova Project 

Primăria  
com. 
Geamăna 

familii 
vulnerabile 
din r-ul Anenii 
Noi 

Victoria Morozov 
069379870 
morozovvictoria@gm
ail.com 

 

Basara-
beasca  

       

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Briceni       

Cahul Un fruct - un zâmbet (I) 
 
Locul desfășurării: s. Brânza  
Ora: după masă 
Descriere: tinerii vor colecta fructe și apoi vor merge 
cu ele la bătrâneii din localitate. 

Gimnaziul s. 
Brânza 

 Tinerii și 
bătrâneii 

Banu Alexei - 
078541689 
banu_alexei@yahoo.
com 

 

Cantemir Amenajarea spaţiului verde aferent Parcului 
„Complexul fîntînistic” 
 
Locul desfășurării: Parcul „Complexul fîntînistic” 
s. Cîrpeşti 
Ora: 9:00 
Descriere: Curăţarea copacilor. Greblarea terenului. 
Căratul gunoiului. 

AO „Vatra- 
Cîrpeşti” 

Primaria s. 
Cîrpeşti 
 
GŢ Bejenaru 
Vladimir 

Locuitorii 
satului 

0273 782 36  

Din suflet pentru suflet un licăr de speranţă 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii nr. 2 
Or. Cantemir 
Ora: 10:00 
Descriere: Confecţionare coletelor cu produse 
alimentare şi haine. 

Primaria or. 
Cantemir 

Grădiniţa de 
copii nr. 2, or. 
Cantemir 
 

Copii de la 
grădiniţa 

0273 226 39  

Sprijin alimentar familiilor cu mulţi copii 
 
Locul desfășurării:  
Ora:  
Descrierea: Acordare de 5 pachete alimentare 
familiilor cu mulţi copii 

APL  5 familii social 
vulnerabile 

079 998 389  

Călărași Activitate de salubrizare și amenajare a clumbelor 
de flori din curtea școlii 
 
Locul desfășurării: Curtea școlii 
Ora: 14:00 
Descrierea: Clumbele din curtea școlii se vor 
amenaja cu obiectele confecționate 

Gimnaziul s. 
Săseni 

1. Primăria s. 
Săseni 
2. Biblioteca 
Publică din s. 
Săseni 
3. Biblioteca 
Publică din s. 
Bahu 

Elevii și 
angajații 
instituției 

Țerna Elena 
068872659 
bibsaseni@gmail.co
m 
diriginții 

 

Act de binefacere 
 

Clasa IV-A  Tataru Natalia Plămădeală Angela 
060514543 
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Locul desfășurării: Teritoriul satului 
Ora: 14:30 
Descrierea: Ajutor bănesc pentru procurarea 
încălțămintei speciale a piciorului frînt 

Act de binefacere Gimnaziul Pitușca (II) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Pitușca 
Ora: 14:30 
Descrierea: Rechizite școlare pentru eleva 
Ostrovscaia Daniela 

Gimnaziul s. 
Pitușca, clasa I-B 

 Ostrovscaia 
Daniela 

Zaharia Ana 
0-244 71-2-91 

 

Acţiuni ecologice 
 
Locul desfășurării: teritoriul adiacent Şcolii Primare 
Ora: 14:00 
Descrierea: colectarea deşeurilor 

Şcoala Primară 
Călăraşi 

Părinţii Locuitorii din 
preajma 
instituţiei şi 
elevii 

Leahu Galina 
069379752 
leahugalina@yahoo.c
om 

 

Bătrînii – enciclopedii  
 
Locul desfășurării: Gospodăria familiei Gheorghe 
Dodon  
Ora: 15:00 
Descrierea: Voluntarii vor merge în gospodăria 
familiei Dodon pentru a ajuta la lichidarea urmărilor 
unui incendiu și a efectua lucrări de toamnă în 
grădină, apoi vor discuta cu cuplul Dodon. 

Gimnaziul s. 
Sadova 

Primăria s. 
Sadova, 
asistentul 
social 

Familia Dodon Ceban Silvia  

Campania de informare despre traficul de ființe 
umane 
 
Locul desfășurării: Sala de festivități 
Ora: 13:00 
Descrierea: Se va prezenta raportul de analiză 
strategică „Monitorizarea situației privind traficul de 
ființe umane”; Vizionarea spoturilor video bazate pe 
mărturiile victimelor TFU, violenței în familie și a 
formelor de exploatare; Vizionare de spoturi și filme 
cu mesaje antitrafic; Distribuire de pliante. 

Gimnaziul s. 
Săseni 

1. Biblioteca 
Publică din 
Săseni 
2. Biblioteca 
Publică din 
Bahu 
3. Consiliul 
Elevilor, 
Gimnaziul s. 
Săseni 

Elevii 
Locuitorii din 
sat 

Corobca Iulia 
068860122 
iuliacorobca@gmail.c
om 
Consiliul Elevilor 

 

Curăţenie, Gimnaziul s. Dereneu 
 
Locul desfășurării: Parcul gimnaziului 
Ora: 14:00 

Gimnaziul s. 
Dereneu, 
voluntari cl. VIII 

CLT s. 
Dereneu 

Elevii 
gimnaziului 

Farmaciuc Felicia, 
cl.IX, tel. 062185597, 
Zubcu Anastasia, dir. 
Educativ, 
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Descrierea: Greblat, săpat, curăţirea trandafirilor tel.060264421 

Curățenie și sădirea florilor 
 
Locul desfășurării: În părculețul de lîngă oprirea de 
autobus. 
Ora: 14:00 
Descrierea: De făcut curat și sădit flori, 
transportarea gunoiului. 

Gimnaziul s. 
Temeleuți 
 

1. Primăria 
s.Temeleuți 
2. ONG 
„Izvorul rîului 
Bîc” 

Comunitatea Spinei Mariana 
079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 

 

Curăţirea drumului 
 
Locul desfășurării: s. Hîrjauca 
Ora: 13.15 
Descrierea: Curăţirea drumului care se află de la 
şcoală spre centrul medical şi alimentara. 

Gimnaziul s. 
Hîrjauca, elevii 
claselor a VIII-a 

 Cetățenii din 
vecinătate 

Canciucov Tatiana, 
Rusu Aliona, 
Vdovicenco Valentina 
060150288 

 

Master-class de decorațiuni artistice manuale 
 
Locul desfășurării: Centrul de resurse al LT „Vasile 
Alecsandri” 
Ora: 13:00 
Descrierea: Copiii cu dizabilități vor învăța cum să 
confecționeze decorațiuni manuale. 

LT „Vasile 
Alecsandri” 

 Elevii cu CES 
din LT „Vasile 
Alecsandri” 

Spinei Lilia 
Spînu Lidia 
Todirașco Mariana 
 

 

Pentru un mediu mai curat! 
 
Locul desfășurării: Stadionul şi rîuleţul din apropiere, 
terenul cu aparate de forţă 
Ora: 12.30 
Descrierea: Activităţi de salubrizare 

CLE Gimnaziul s. 
Hogineşti 

 Locuitorii 
satului 

Roşca 
Cătălin,preşedintele 
CLE 

 

Persoane în etate 
 
Locul desfășurării: or. Călărași 
Ora: 15.00 
Descrierea: Persoane în etate – elevii gimnaziului vor 
ajuta persoanele în etate din apropiere la strînsul 
frunzelor din curte și de lîngă poartă, la săpatul 
grădinilor, etc. 

Gimnaziul „Ion 
Creangă”, or. 
Călărași 

 Persoanele în 
etate din 
apropiere  

Diriginții claselor V -
IX 

 

Căuşeni Ajutorarea bătrînilor, s. Zaim 
 
Locul desfășurării: satul Zaim 

Liceul A. 
Mateevici, s. 
Zaim 

Senatul 
liceului A. 
Mateevici, s. 

7 familii de 
vătrîni din 
localitate  

Cernat Rica 
069259346 
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Ora: 14.00 
Descrierea: Liceenii din liceul „A. mateevici” din satul 
Zaim vor face curăţenie în ograda, grădina, şi casa 

Zaim 

Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (II) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia Acţiune de caritate, s. Şuri 
 
Locul desfășurării: în familiile copiilor din s. Şuri 
Ora: 14:00 
Descrierea: Ajutor de caritate pentru copii din familii 
social - vulnerabile 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu” s. Şuri, 
învăţămînt 
primar 

Primăria s. 
Şuri 
 

copii din 
familii social – 
vulnerabile, s. 
Şuri 

Sorocean Ecaterina,  
Chetrari Lilia 
0 252 77 451 
068502691 

 

Acțiuni de caritate pentru familiile defavorizate, s. 
Pelinia 
 
Locul desfășurării: s. Pelinia 
Ora: 14.10 
Descrierea: Elevii liceului vor colecta obiecte 
necesare familiilor sarace (haine, incaltaminte, 
jucarii, rechizite Școlare) 

LT s. Pelinia 
 

Primăria s. 
Pelinia, 
asistenta 
socială 

Familliile  
defavorizate 
 

068047850 
Director adjunct  
Educație 

 

Acțiune de igienizare și curățenie în sălile de clasă și 
pe teritoriul Gimnaziului Sofia 
 
Locul desfășurării: Sălile de clasă și teritoriul IP 

IP Gimnaziul s. 
Sofia 
 
 

Primăria s. 
Sofia, 
Gospodăria 
comunală 

 068506460 
Railean Tatiana 
 
 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Gimnaziul Sofia, s. Sofia 
Orele: 13.00-15.00 
Descriere: Igienizarea și curățenia în sălile de clasă și 
pe teritoriul școli. 

servicii Sofia, 
Podorojnîi 
Petru 

Ajutor familiilor defavorizate s.  
 
Locul desfășurării: în familiile defavorizate  
Ora:  
Descriere: Echipa de voluntariat au decis să întindă o 
mînă de ajutor celor mai trişti ca noi.  Vor merge prin 
familiile ce au foarte nevoie de ajutorul cuiva, vor 
aduna frunzele uscate, vor pregîti lemne pentru 
focul de iarnă, vor culege strugurii. 

  Familii 
defavorizate 

Bîtcă Octavian 
068438635 
 
Rusu Marius 
025275416 

 

Colecție de carte 
 
Locul desfășurării: Biblioteca IP Gimnaziul Gribova 
Orele: 14:00 
Descriere: Promovarea în rîndul elevilor importanța 
cărții și sensibilizarea dragostei pentru carte 

Biblioteca IP 
Gimnaziul „Iurie 
Moroșanu”, s. 
Gribova 

"DAAC - 
HERMES "S.A. 

Elevii 
instituției 
Comunitate 

025232331 
14aramaolga@gmail.
com  
 

 

Distribuirea fluturașilor cu mesaj ecologic 
consătenilor, s. Chetrosu 
 
Locul desfășurării: piața din localitate și strada care 
duce spre instituție 
Ora: 08.00 
Descriere: Dimineața elevii vor împărți sătenilor 
mesaje cu caracter ecologic pentru a păstra 
curățenia, stoparea transportării gunoiului la 
gunoiștile neautorizate. 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 
Consiliului 
Elevilor s. 
Chetrosu 

Primăria s. 
Chetrosu 

Locuitorii  
comunității 
 

Dilan Iuliana , 
diriginte clasa a IX-a,  
0601189861 
 
Muntean Cristina –  
Cîșlaru Natalia   
Cîșlaru Liliana  
ltchetrosu@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3482817521 
 
http://eleviltchetrosu.blogspot.
md/2016/10/saptamina-
nationala-
voluntariatului_24.html  

Lucrări de salubrizare, s. Pelinia  
 
Locul desfășurării: str. 31 August intersecție cu D. 
Cantemir-Miorița 
Orele: 12.20-13.15 
Descriere: elevii se vor prezenta cu instrumente: 
greble, mănuși, mături. Se vor strînge hîrtiile și vor 
grebla. 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia 

Primăria s. 
Pelinia, 
transportul 
public de 
colectare a 
deșeurilor 

Elevii, părinții 
Locuitorii 
străzii 

025258349  

mailto:ltchetrosu@gmail.com
mailto:ltchetrosu@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
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Pentru pici – jocuri mici 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa nr. 8, or. Drochia 
Orele: 14.30 
Descriere: Un grup de elevi vor organiza şi desfăşura 
jocuri distractive, în limba engleză şi franceză, cu 
copiii din grupa pregătitoare de la grădiniţa nr. 8 
pentru a le trezi curiozitatea de studiere a unei limbi 
străine. 

IP Liceul 
Teoretic 
„B.P. Hasdeu” 
or. Drochia 

Grădiniţa nr. 
8, or. Drochia 

Copiii de la 
grădiniţa nr. 8 
din or. Drochia 

Raţa Sanda - 
068469941  
 eleva cl.a XII-a A 

 

Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi (II) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00-14:00 
Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Gimnaziul 
„V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
 

 Colegii de 
clasă 

  

Ziua lumânărilor aprinse 
 
Locul desfășurării: Holul instituției 
Ora: 08:20 
Descriere: se va amenaja un suport informativ 
despre traficul de ființe umane, se va amenaja un 
spațiu în hol cu lumînări pentru  comemorarea 
victimelor TFU. 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 
Consiliului 
Elevilor s. 
Chetrosu 

 Elevii 
instituției 

Josan Diana, 
069987340 
 
Muntean Cristina –  
Cîșlaru Natalia   
Cîșlaru Liliana  
ltchetrosu@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3482817521 

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simţi, a 
ajuta (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat pentru orice 
copil care se adresează direct sau îşi expune 
solicitarea ajutorului prin intermediul „Boxei de 
opinii şi idei”. 

LT s. Doroţcaia 1. CLT s. 
Doroţcaia,  
2. Centrul 
educaţional 
WOW 

Copiii din LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Andronatiev Eugenia 
069232090 
Galiţ Corina 
068158712 
 

 
 

Acțiune de salubrizare: „Un pas mic pentru un viitor 
mare” 
 
Locul desfășurării: Centrul satului, străzile principale, 

Gimnaziul s. 
Oxentea 

1. Primăria s. 
Oxentea  
2. ONG 
„Armonie”, 

comunitatea 0794771539 https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011461337862&
fref=ts 
 

mailto:ltchetrosu@gmail.com
mailto:ltchetrosu@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
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malul riului Nistru 
Ora: 12.30-13.30 
Descrierea: Activitatea se va desfășura cu clasele a 
V-IX-a în locurile publice; clasele I-IV-a în curtea, 
terenul jimnaziului. Primăria va organiza transportul 
pentru deseurile colectate. 

3. ONG 
„Clubul 
femeilor” 

Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat  
 
Locul desfășurării: bibliotecile liceului 
Ora: 14:00-16:00 
Descrierea: cărțile reprezintă averea ce mai de preț 
a oricărei persoane,însă cum cărțile sînt realizate din 
hîrtie,un material destul de fragil,acestea se pot 
degrada foarte ușor în timp în orice 
bibliotecă.Reparațiile minore reprezintă o 
componentă critică în efortul de întreținere a 
colecțiilor de cărți.Uneori o mică reparație ar putea 
opri o deteriorare serioasă care necesită o reparare 
complexă,de aceea Bibliotecile liceului va organiza în 
cadrul SNV-ului un atelier de reparare a cărților cu 
genericul „Carte dragă ,iartă-mă că nu te-am 
păstrat”.În cadrul acestui atelier atît voluntarii căt și 
cititorii bibliotecii,vor participa la repararea cărților 
deteriorate pentru a le prelungi viața.Tuturor 
participanților le vom distribui materialele necesare 
pertru desfășurarea acestei activități însoțită de o 
lecție cu genericul „Cum se repară o carte”. La 
șfîrșitul acestei activități se va face bilanțul și se vor 
menționa cei mai activi participanți. 

Bibliotecarii 
instituţiei L.T. 
„Ștefan cel 
Mare”, s. 
Molovata 

 48 persoane Gavrilaş Elena 
Domenti Galina 
024854439 
 

https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/185
0820885136809 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618002577521  
 

Există o șansă, s. Roghi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Roghi 
Ora: 14:00 
Descrierea: Colectarea hainuțelor pentru 3 familii 
numeroase. 

Gimnaziul s. 
Roghi, părinții, 
profesorii 

 16 copii Casianov Galina 
060281920 

 

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (II) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
248701857579    
 

https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850820885136809
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850820885136809
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850820885136809
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618002577521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618002577521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618002577521
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248701857579
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248701857579
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248701857579
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Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

068830783 http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-ix-a-a-diriginte-
ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-
pentru-profesorul-pensionar-
semionov-valentina/  

Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva (II) 
 
Locul desfășurării: Teritoriul şcolii, terenul adiacent 
(de la farmacie pînă la magazinul alimentar) 
Ora: 13.40-14.30 
Descriere: Salubrizarea teritoriului şcolii 

LT s. Doroţcaia Agrofirma 
„Doroţcaia 
Agro”  

337 elevi, 
58 lucrători ai 
LT Doroţcaia, 
locatarii 
vecini, elevii şi 
profesorii LT 
“Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” 
din 
Grigoriopol ce 
activează în 
schimbul II în 
incinta LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/679
452285570554   
 
http://ltdorotcaia.net/salubriza
rea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-
dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-
trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-
arghezi/  

Picături de suflet din bucuriile toamnei 
 
Locul desfășurării: centrul Social „Casa Maria” 
Ora: 12:00 
Descriere: Şezătoare, concert 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

Şcoala de Arte 
s. Doroţcaia 
 

Persoane în 
etate care sînt 
sub tutela 
„Casa Maria” 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 
 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/678
905278958588  
 
http://ltdorotcaia.net/elevii-
din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-
picaturi-de-suflet-din-bucuriile-
toamnei-la-centrul-social-casa-
maria-in-cadrul-saptamiinii-
nationale-a-voluntariatului/  

Sat curat – bucuria ochilor (II) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Prin sport devenim mai buni 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic „M. Eminescu” 
Dubăsari 
Ora: 13.30 

L.T. „M. 
Eminescu” 
Dubăsari 

 Elevii din liceu Ivanov Angela https://www.facebook.com/gro
ups/333213900216971/?fref=ts  

http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-ix-a-a-diriginte-ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-semionov-valentina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-ix-a-a-diriginte-ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-semionov-valentina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-ix-a-a-diriginte-ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-semionov-valentina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-ix-a-a-diriginte-ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-semionov-valentina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-ix-a-a-diriginte-ciudin-raisa-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-semionov-valentina/
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/678905278958588
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/678905278958588
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/678905278958588
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/elevii-din-lt-dorotcaia-r-dubasari-cu-picaturi-de-suflet-din-bucuriile-toamnei-la-centrul-social-casa-maria-in-cadrul-saptamiinii-nationale-a-voluntariatului/
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
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Descriere: Organizarea diverselor activităţi/ 
concursuri sportive cu implicarea elevilor. 

 Vino cu noi, nu sta deoparte 
 
Locul desfășurării: L.T. Holercani 
Ora: 13.30 
Descriere: Elevii din clasele gimnaziale şi liceale au 
făcut diverse activităţi în cadrul Centrului de Resurse 
cu copiii cu CES 

LT s. Holercani Consiliul 
elevilor LT s. 
Holercani 

Elevi cu CES Sandu Angela 
069383988 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011579478210&
fref=ts  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611668582521  

Edineţ       

Fălești  Campania de promovare a voluntarului (I) 
 
Locul desfășurării: LT „M. Eminescu” or. Făleşti 
Ora: 11:00 
Descriere: Voluntarii centrului „Casa Speranţei” au 
colectat haine, jucării, cărţi pentru un copil din 
familie săracă din or. Făleşti. Copiii, persoanele 
participante la campanie au primit în semn de 
recunoştinţă simbolul voluntarului (simbol ce poate 
fi prins la mînă, la dorinţă, în perioada întregii 
campanii). 

Centrul de 
asistenţă 
specializată şi 
formare 
continuă „Casa 
Speranţei” or. 
Fălești 

 Elevi cl. 9-12 
LT „M. 
Eminescu” or. 
Făleşti 

 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/photos/a.10
154827465312521.1073742021
.263119737520/101548274654
07521/?type=3&theater  

Campanie de salubrizare cu genericul „Un mediu 
curat, o viată sănătoasă” 
 
Locul desfășurării: teritoriul adiacent centrului lîngă 
vechea farmacie, folosit ca spațiu de joacă pentru 
beneficiari. 
Ora: 14.30 
Descriere: colectarea în pungi de plastic a deșeurilor 
și frunzișului de toamnă. Pregătirea terenului  de 
hramul satului. 

Centrul 
«ProSperare» 
s. Bocșa 

Personalul 
auxiliar din 
cadrul 
Centrului 
Medicilor de 
Familie, s. 
Bocșa 

 EMD a centrului 
0259 595 36 
cas.prosperare@ram
bler.ru  
 

 

Campanie de sensibilizare (II) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

Înfrumusețarea curții școlii (I) IP Gimnaziul  elevi Clasele I-a – IX-a  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011579478210&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011579478210&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011579478210&fref=ts
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611668582521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611668582521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611668582521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
mailto:cas.prosperare@rambler.ru
mailto:cas.prosperare@rambler.ru
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Locul desfășurării: Clumbele preconizate pentru flori  
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Sădirea trandafirilor 

„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

profesori 
părinți 

Diriginții de clase 
Direcția școlii 

O localitate mai curată 
 
Locul desfășurării: Împrejurimile izvorului din centrul 
satului. 
Ora: 15:00 
Descriere: Acțiune de colectare a deșeurilor. 

IP Gimnaziul s. 
Izvoare  

Comitetul de 
părinți al 
clasei 

Comunitatea 069906535 
Grigori Alina, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

 

Servicii la domiciliu cu genericul: „Întinde o mînă de 
ajutor celui mai neajutorat ca tine!” 
 
Locul desfășurării: s. Bocșa  
Ora: 15:00 
Descriere: În cadrul campaniei am ajutat o bătrînă  
care avea nevoie de a fi ajutată:împreună cu 
membrii grupului de voluntari «Impact» am cărat 
lemne de foc la adăpost,am făcut ordine,spălat 
vesela,am cules gutui și am adus apă de consum. 
Totodată i-am donat haine de schimb, lingerie de pat 
și prosop. Persoana în etate a mai beneficiat de un 
prînz cald. 

Centrul 
«ProSperare» 
s.Bocșa. 
Clubul «Impact» 
voluntarii 
centrului 

Elevii clasei a 
VII/a 
din Gimnaziul 
«D.Gherman» 
din localitate 

O bătrână  https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
2298152521  

Sport în aer liber 
 
Locul desfășurării: terenul sportiv din s. Călinești 
Ora: 14:00 
Descriere: Activități nonformale de mișcare  și sport 
în natură: minicros și fitness rural, împreună cu 
instructorul de fitness Cireș Tatiana. 

CAS „VIVATIS”                        
s. Călinești 

Instructorul 
de fitness 
Cireș Tatiana. 

Elevii 
L.T.”Gh.Vrabie
” 
Beneficiarii si 
angajații 
centrului 

0259 616 82  

Florești  Act de caritate, s. Cerniţa (I) 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Orele: 10.00 
Descriere: Amenanjarea teritoriului la primărie şi la 
monument. 

Primăria 
s.Cerniţa, 
Asistenţa 
socială 
 

 Păleavschii 
Ludmila 
Pileavschi 
Tatiana 
Locuitorii 
satului 

069874551  

Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. 
Hîrtop 
 

Gimnaziul s. 
Hîrtop 

Primăria s. 
Hîrtop 

Societatea 7-12-61  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822298152521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822298152521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822298152521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822298152521
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Locul desfășurării: parcul din centrul s. Hîrtop 
Orele: 15.00 – 16.30 
Descriere: Lucrări de salubrizare şi amenanjare. 

Cărticică, cărticică daca-i şti cît te iubesc 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti, Biblioteca publică 
orăşănească 
Ora: 13.00 
Descrierea: Elevii clasei 1 de la Şcoala primară 
or.Floreşti, în incinta bibliotecii publice orăşeneşti, 
vor aduce într-o stare mai bună cărţile deteriorate 
prin repararea acestora. 

Şcoala primară 
or. Floreşti, 
elevii 

1. Biblioteca 
publică or. 
Floreşti  
2. Direcţia 
Cultură, 
Turism, 
Tineret şi 
Sport 

 Dna Maria 
069037439 

 

Glodeni Grăbește-te să faci un bine (II) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: 8:00 – 8:30 
Descriere: Consilierii – elevi vor lansa o acțiune de 
caritate, colectarea de hăinuțe,încălțăminte pentru 
sezonul rece , care se vor transmite copiilor din 
familii social vulnerabile. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Primăria s. 
Cuhnești, 
asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Salubrizarea terenului din apropierea Grădinii 
publice, or. Glodeni 
 
Locul desfășurării: Regiunea din preajma grădiniței 
nr.5 
Ora: 15:00 
Descrierea: Vor fi colectate deșeurile aruncate și 
izvorul din regiune. 

IP LT „Vasile 
Coroban” 
Glodeni 

Primăria or. 
Glodeni,  
Î.M. 
„Gospodăria 
Comunală” 
Glodeni, 
Manaj agricol 

Populația 
or.Glodeni 

024923331  

Salubrizarea cimitirului s. Ciuciulea 
 
Locul desfășurării: Cimitirul satului 
Ora: 14:00 
Descrierea: Colectarea deşeurilor, ramurilor 
uscate,îngrijirea monormintelor părăsite. 

Gimnaziul s. 
Ciuciulea 

1. Primăria s. 
Ciuciulea,  
2. Consiliul 
Local al 
Elevilor s. 
Ciuciulea 

Locuitorii 
satului 

calistru @mail .ru 
069877707 

 

Salubrizarea terenului de la intrarea în s. Ciuciulea 
 
Locul desfășurării: la întrarea în sat regiunea 
„ponoare”. 
Ora: 10:00 

Gimnaziul s. 
Ciuciulea 

1. Primăria s. 
Ciuciulea,  
2. Consiliul 
Local al 
Elevilor s. 

Locuitorii 
satului 

calistru @mail .ru 
069877707 
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Descrierea: Colectarea deşeurilor, văruirea pomilor, 
plantarea arborilor  unde lipsesc şi sunt 
uscaţi,curăţirea izvorului din regiunea respectivă. 

Ciuciulea 

Suntem pentru un mod sănătos de viață (II) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei, alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  Expoziție cu vânzări 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic s. Lăpușna 
Orele: 10:00 
Descriere: în cadrul expoziției cu vînzări se vor 
expune lucrările confecționate de tinerii din Locuința 
Protejată Lăpușna 

1. Locuința 
Protejată 
Lăpușna  
2. Keystone 
Moldova 

Liceului 
Teoretic din s. 
Lăpușna, 
administrația  

Elevii din liceu 068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Film la LT Lăpușna 
 
Locul desfășurării: : Sala festiva din L.T Lapusna 
Ora: 15:00 - 17:00 
Descrierea: Se va organiza un film pentru clasele 7-
11 , intrarea va costa 3 lei . Banii colectati se vor 
investi in produse alimentare pentru batrini. 

Clubul de 
voluntari din 
Lapusna (CVL) 

 Beneficiarii 
vor fi elevii 
claselor 7-11 
cit si batrinii la 
care le vom 
procura 
produse 

Gabura Cristina 
078518447  

 

Îmbrățișarea ta contează! 
 
Locul desfășurării: Centrul orașului Hîncești 
Ora: 14:00 – 16:00 
Descrierea: Voluntarii cu și fără dizabilități, de orice 
vârstă, vom lipi la piept mesajul ”Îmbrățișarea ta 
contează!”. Activitate o vom desfășura în centrul 
orașului și vom îmbrățișa trecătorii, iar copiilor mai 
mici le vom oferi bomboane. Scopul activității este 
creșterea nivelului de conștientizare a apartenenței 
sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, 

1. ONG Always 
Together 
2. Grupul de 
inițiativă 
Hîncești „De la 
drept la 
Acțiune” 

1. A.O. 
Centrul de 
servicii pentru 
copii cu 
dizabilități 
„Pasărea 
Albastră”; 
2. Centrul 
Media pentru 
Tineri Chișinău 
 

Locuitorii din 
or. Hâncești 

Iuliana Tabacari, 
079262872 
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promovarea divestității, sensibilizarea societății. 

Vizită la parlament 
 
Locul desfășurării: Parlamentul Republicii Moldova 
Ora: 14:30 
Descrierea: Cinsprezece voluntari din CVB Bobeica și 
Clubul de voluntari din Logănești, însoțiți de patru 
persoane mature, vor merge la parlamentul 
Republicii Moldova cu scopul de a se familiariza cu 
domeniul politic și de a vizita Parlamentul Republicii. 

A.O. Always 
together 
 

1. Primăria s. 
Logănești,  
2. Gimnaziul s. 
Logănești 

20 persoane Bucur Stela 
079258625 

 

Ialoveni  Activitate de salubrizare la monumentul ,,Gloria 
Eroilor'' 
 
Locul desfășurării: Monumentul „Eroilor” s. Costesti 
Ora: 08:00 
Descrierea: Vom colecta deseurile din jurul 
monumentului,cu ajutorul materialelor necesare 
vom colecta frunzele uscate si le vom deplasa spre 
un loc special pentru deseuri. 

Grupul de 
initiativa 
„Inspiraţie”, 
Costeşti  

 1. LT „Olimp”, 
s. Costeşti 
2. Primăria s. 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Cetățenii din 
zonă  

Rusu Sorina  
Sorinarusu23@gmail.
com  
 068664245 

http://alternativa.org.md/sapta
mina-nationala-a-
voluntariatului-a-dat-start-si-in-
satul-costesti/#more-3307  
  
http://costesti.md/2016/10/19/
saptamina-nationala-a-
voluntariatului-a-dat-start-si-in-
satul-costesti/#more-3314  

Îngrădirea parcului  
 
Locul desfășurării: s. Văsieni 
Ora: 09:00 
Descrierea: Îngrădirea parcului a coșurilor de gunoi 
cu plasă metalică, instalarea porții metalice și a 
coșurilor de gunoi.  

Grupul de 
iniţiativă „Plai 
natal” 

1. Primăria s. 
Văsieni 
2. LT „D. 
Cantemir” 
3-gospodarii 
satului 
 

Elevii Liceului 
Teoretic ,, 
Dimitrie 
Cantemi”, , 
copii de la 
grădiniţa nr. 2 
,,Licurici” , 
tinerii şi 
locuitorii 
satului 
Văsieni. 

Plotnicov Daniel 
0268 44 303 
 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100009490984362 
 

mailto:Sorinarusu23@gmail.com
mailto:Sorinarusu23@gmail.com
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3307
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3307
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3307
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3307
http://costesti.md/2016/10/19/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3314
http://costesti.md/2016/10/19/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3314
http://costesti.md/2016/10/19/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3314
http://costesti.md/2016/10/19/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti/#more-3314
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
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Salubrizarea teritoriului Liceului Teoretic Petre 
Ștefănucă (I) 
Locul desfășurării: Teritoriul Liceului Teoretic „Petre 
Ștefănucă” 
Ora: 13:30 
Descrierea: Elevii și cadrele didactice din liceu au 

contribuit la salubrizarea și curățarea teritoriului 

liceului de deșurile menajere, precum și pregătirea 

solului pentru perioada rece a anului. De asemenea, 

a fost pregătit teritoriul unde urmează să fie plantat 

materialul săditor. 

Grupul de 

initiativa 

„Simul”, 

Ialoveni 

1. L. T. „Petre 
Ştefănucă”, 
Ialoveni 
2. Primăria 
Ialoveni 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevii şi 

cadrele 

didactice din 

liceu. 

Vera Balan 
balanvera90@gmail.c
om 
069 563 509 
 
 

http://ltpetrestefanuca.com/ca
mpania-de-salubrizare-imi-
pasa-deci-actionez/ 
 

Consiliile locale de tineret – da sau ba? 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „ M.Eminescu” Ulmu  
Ora: 14 00 
Descrierea: Informarea elevilor claselor a VIII – a și a 
IX – a despre: a) Funcțiile consiliului, cine poate fi 
membru , care este procedura de constituire.  
b) dezbateri: are oare nevoie s. Ulmu de un Consilu 
al tineretului? 

Grupul de 
initiativa 
„Noua 
generatie”, s. 
Ulmu 

1. Gimnaziul s. 
Ulmu; 
2. Primăria s. 
Ulmu; 
3. Biserica s. 
Ulmu 
4.Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tinerii din s. 
Ulmu 

Cojocaru F. 
06847682 
Vilcu N. 
068737012 
Nani D  
060724614 
 

 

Salubrizarea Parcului ,,Sfatul Ţării" 
 
Locul desfășurării: parcul „Sfatul Țării” Ialoveni și 
biserica din parc „Sfinții martiri Brîncoveni” 
Ora: 14.00-15.30 
Descrierea: Elevii vor merge pe jos pînă în parcul 
„Sfatul Țării”, și vor asculta o informație despre 
istoricul acestui parc, vor participa la o discuție 
despre speciile de copaci și plante din parc, se vor 
juca la dispozitivele sportive din parc. Apoi va fi 
vizitată biserica din parc „Sfinții martiri Brîncoveni”, 
unde preoteasa Tatiana le va vorbi despre biserică și 
despre Sfinții martiri Brîncoveni. Se va face 
salubrizarea parcului. 

1. Grupul de 
iniţiativă 
„Orizonturi” 
2. LT „A. Vartic” 
Ialoveni,  
3. „Grupul de 
inițiativă „Noua 
generație” 
  

1. Primăria or. 
Ialoveni 
2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
3. Biserica 
„Sfinţii martiri 
Brîncoveni” 
 
 

comunitatea Ludmila Vîrtosu 
078648270 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4683699127521 

Leova Nouă ne pasă! 
 

Grupul de 
voluntari „Elita” 

Primăria or. 
Leova 

Locuitorii 
orașului și 

Aurica Bacalov 
0794-82-808 

 

mailto:balanvera90@gmail.com
mailto:balanvera90@gmail.com
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683699127521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683699127521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683699127521
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Locul desfășurării: Orașul Leova 
Ora: 15.00 
Descrierea: amenajarea indicatorului localității 
Leova (dinspre Cahul) 

 călătorii de pe 
ruta cahul-
Leova 

 

Să dăm o nouă viaţă cărţii 
 
Locul desfășurării: Salonul pentru copii 
Ora: 14:00 
Descrierea: Bibliotecarul împreună cu cititorii activi 
vor repara împreună cărţi. 

Biblioteca 
Publică „Iurie 
Matei”, or. 
Leova 

 Vizitatorii 
bibliotecii 

Directoarea 
bibliotecii 
079 855 910 

 

Nisporeni Bucurie în casele persoanelor în etate din s. Milești 
 
Ora: 12-00_ 15-00 
Descrierea: În Saptamâna Națională a 
Voluntariatului si nu numai se vor petrece Actiuni de 
binefacere pentru persoane in etate din localitatea 
Milesti. Actiunea de binefacere a fost initiata de 
catre profesorul Gimnaziului Milesti, dl Chirca Vadim 
in colaborare cu tdirectia scolii si derigintii cl IV-IX 
.Pe parcursul a doua zile Elevii au adunat prodise din 
pine .paste fainoase unde urma sa le distribuie pe la 
casele celor 15 batrini bolnavi si nevoiasi ,Copii 
impreuna cu profesorii lor au inteles importanta 
voluntariatlui in societate . 

Gimnaziul s. 
Milesti, 
profesorii si 
elevii 

1. AO Midava 
2. Primaria s. 
Milesti 

15 batrini din 
s. Milesti 

Zinaida Chitoroaga , 
069 320 126, 
Coordonatoare AO 
Midava 

 

Ocnița       

Orhei Ești ceea ce dăruiești (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul pentru copii ,,La Vagon" 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: activități de socializare cu copiii ce 
frecventează centrul de zi ,,La Vagon", unde vor 
beneficia de ajutor la temele pentru acasa, activități 
creative si jocuri,, tematica saptaminii fiind ,,Esența 
valorii intr-un suflet de copil" 

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
„Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga, 
060671515 

https://web.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=158658
3334984526&id=100008986241
507 
 

Lanțul de cărți 
 
Locul desfășurării: între Biblioteca pentru copii I. 
Creangă și LT I.L Caragiale 
Ora: 10.00-11.00 

1. Biblioteca 
pentru copii I. 
Creangă 
2. LT I.L 
Caragiale 

1. Biblioteca 
publică A. 
Donici,  
2. Consiliul 
Raional Orhei 

Copii, tineri, 
adulți 

Țugui Stepanida 
067 292 404 

https://web.facebook.com/bibli
otecacopii.orhei/media_set?set
=a.1917913508435889.107374
1856.100006517743811&type=
3&pnref=story 

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586583334984526&id=100008986241507
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586583334984526&id=100008986241507
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586583334984526&id=100008986241507
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586583334984526&id=100008986241507
https://web.facebook.com/bibliotecacopii.orhei/media_set?set=a.1917913508435889.1073741856.100006517743811&type=3&pnref=story
https://web.facebook.com/bibliotecacopii.orhei/media_set?set=a.1917913508435889.1073741856.100006517743811&type=3&pnref=story
https://web.facebook.com/bibliotecacopii.orhei/media_set?set=a.1917913508435889.1073741856.100006517743811&type=3&pnref=story
https://web.facebook.com/bibliotecacopii.orhei/media_set?set=a.1917913508435889.1073741856.100006517743811&type=3&pnref=story
https://web.facebook.com/bibliotecacopii.orhei/media_set?set=a.1917913508435889.1073741856.100006517743811&type=3&pnref=story
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Descrierea: Construirea unui lanț de cărți între 2 
instituții Biblioteca pentru copii-LT I.L. Caragiale 

 

Promovarea lecturii în Orhei 
 
Locul desfășurării: Centrul de Tineret 
Ora: 14.30 -16.00 
Descrierea: discuții cu Igor Guzun asupra lucrării 
”Vinil” 

Clubul 
„Promovarea 
lecturii în Orhei” 

Centrul de 
Tineret Orhei 

Membrii 
clubului 
”Promovarea 
lecturii în 
Orhei” 

Tatiana Ridli, 
069556032 

http://orheiulmeu.md/2016/10
/21/dialog-cu-igor-guzun-
cadrul-clubului-de-lectura-
citesc-deci-sunt-sexy/ 
 
https://web.facebook.com/Pro
movarea-lecturii-in-Orhei-
760285227424069/?hc_ref=PA
GES_TIMELINE 
 

Sunt frumos și sănătos! 
 
Locul desfășurării: Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Spitalul raional Orhei (IMSP SR Orhei), Secția 
Pediatrie 
Ora: 10.00 
Descrierea: face painting pentru copii internați în 
secția de Pediatrie, Orhei 

Cspt Orhei IMSP SR 
Orhei, Secția 
Pediatrie 

Copiii internați 
în secția de 
Pediatrie 

Pușcaș Mihaela, 
Aynura 
Abduralghimov 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=599273420276578 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611492457521  

Teatru social (I) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Mihai Eminescu 
Ora: 13.00 
Descrierea: prezentarea unei piese de teatru social 
în care este abordat dreptul la educație sexuală în 
școli 

Y-PEER  1. Cspt Orhei, 
2. Gimnaziul 
Mihai 
Eminescu 

Adololescenții, 
elevii claselor 
IX-XII 

Liliana Cerchez, 
069467042 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=600141130189807 
 

Rezina Ajutor pentru moş Grigore Negdara din Saharna 
 
Locul desfășurării: s. Saharna 
Ora:  
Descrierea: Voluntari din echipa „Bunătatea vindecă 
inimi” îi vor face o nouă vizită lui moş Grigore 
Negdara din Saharna pentru a-l ajuta. 

Echipa 
„Bunătatea 
vindecă inimi”  

  Bordian Andrei,  
andrei.bordian.fm@
mail.ru 

https://www.facebook.com/eur
opaacasa.md/posts/161846993
8453063  

Alături de comoara noastră – Bătrînii (I-III) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, s. Sothnaia, 
 s. Ciorna, s. Boșernița 

Centru de 
sănătate 
prietenos 
tinerilor (CSPT) 

Biserica 
Ortodoxă 
„Înălțarea 
Domnului” 

 Atamenenco Ana 
068405553 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4639263412521  

http://orheiulmeu.md/2016/10/21/dialog-cu-igor-guzun-cadrul-clubului-de-lectura-citesc-deci-sunt-sexy/
http://orheiulmeu.md/2016/10/21/dialog-cu-igor-guzun-cadrul-clubului-de-lectura-citesc-deci-sunt-sexy/
http://orheiulmeu.md/2016/10/21/dialog-cu-igor-guzun-cadrul-clubului-de-lectura-citesc-deci-sunt-sexy/
http://orheiulmeu.md/2016/10/21/dialog-cu-igor-guzun-cadrul-clubului-de-lectura-citesc-deci-sunt-sexy/
https://web.facebook.com/Promovarea-lecturii-in-Orhei-760285227424069/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://web.facebook.com/Promovarea-lecturii-in-Orhei-760285227424069/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://web.facebook.com/Promovarea-lecturii-in-Orhei-760285227424069/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://web.facebook.com/Promovarea-lecturii-in-Orhei-760285227424069/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=599273420276578
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=599273420276578
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=599273420276578
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611492457521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611492457521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611492457521
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807
mailto:andrei.bordian.fm@mail.ru
mailto:andrei.bordian.fm@mail.ru
https://www.facebook.com/europaacasa.md/posts/1618469938453063
https://www.facebook.com/europaacasa.md/posts/1618469938453063
https://www.facebook.com/europaacasa.md/posts/1618469938453063
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263412521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263412521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263412521
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Ora: de la ora 15.00 
Descrierea: În cadrul acestei activități voluntarii de la 
CSPT „Armonia”, Rezina, vor împărți colete cu 
produse alimentare persoanelor care se află într-o 
stare materială grea. 

„Armonia” 
Rezina 

Rezina  
PP „Cuvântul” 
 

Cărticică scumpă-mi ești, Viață lungă să trăiești 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Saharna 
Ora: 16:00 
Descrierea: Scopul activități este de a insufla copiilor 
dragostea de carte, de a le face cunoștință cu 
regulile de păstrare a cărților și ai deprinde cu munca 
de voluntariat. 

Biblioteca 
Publică s. 
Saharna 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Elena 
060214532 
elenastavinschi1974
@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632404497521  

Ce învăț? Unde mă angajez? 
 
Locul desfășurării: str. 27 August 18 A 
Ora: 17.00 
Descrierea: Dorim să așezăm la masa rotundă agenții 
economici și elevii care în acest an absolvesc liceul si 
persoanele care doresc să se angajeze în cîmpul 
muncii pentru a pune în discuție următoarele 
întrebări: CE ÎNVĂȚ? UNDE LUCREZ? CE NE LIPSESC 
LOCURILE DE MUNCĂ SAU ANGAJAȚII PREGĂTIȚI? 
CUM ÎMI ALEG PROFESIA? CUM ÎMI GĂSESC 
ANGAJATORUL? 

AO „ORIZONT” 1. SRL 
NAIDROB 
2. SRL RINCEA-
PRIM 
3. SRL 
PRIMVEG 
 4. SRL 
ANDIBAM 
GRUP 
5. SRL OFICIU 
EXPRES 
6.Limuzine.md 
7. VIP HD 
studio 
viphd.md  
8. „NEXUS” 
REZINA  
 9. IAR- Rezina 
 10. SISLAB 
Rezina 
11. PP 
„Cuvântul” 
12. AO 
„Nufărul” 

 Borbian Andrei 
079707515 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617980872521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632404497521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632404497521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632404497521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617980872521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617980872521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617980872521
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Descoperă valoarea voluntariatului 
 
Locul desfășurării: st. Șciusev, lîngă piața agricolă 
Ora: 9.00-13.00 
Descrierea: Va fi instalat un cort cu scopul informării 
cetățenilor despre SNV din 17-23 octonbrie 2016. 
Vom încuraja cetățenii să se implice în activități de 
voluntariat în comunitățile lor și vom distribui 
pliante și flaere. 

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 
 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611930187521  

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (II) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 
Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Biblioteca 
Publică „M. 
Eminescu”, 
2. PP 
„Cuvântul” 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

Familiarizarea beneficiarilor cu Modelul de Business 
Canvas 
 
Locul desfășurării: Incubatorul de Afaceri Rezina 
Ora: 10:00 
Descrierea: Instruire despre Modelul de Business 
Canvas cu referință la o idee de afaceri. Prezentarea 
ideii în 3min. Exerciții practice. 

Centrul de 
Dezvoltare a 
Cariei Syslab 
Rezina 

PP „Cuvântul” 
 

 Roșca Inga 
069744170 
ingarosca1983@gmai
l.com 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632396302521  

Gestul meu contează! (II) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 
Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3.Televiziunea 
locală Elita,  
4. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632376947521  

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (II) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611930187521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611930187521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611930187521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632396302521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632396302521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632396302521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
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Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3. PP 
„Cuvântul” 

 
Ceban Cornelia 
Lazîr Ina 
Șvațmacler Marina 

Împărțim zîmbete celor mai triști ca noi 
 
Locul desfășurării: azilul pentru bătrîni "Căsuța 
bunicilor" din Rezina 
Ora: 16:00 
Descrierea: Proiectarea unui film de comedie, 
producție moldovenească „Văleu, văleu, nu turna" , 
in scopul de a-i face pe beneficiarii instituției să 
trăiască emoții pozitive, să zîmbească.  

Biblioteca 
Publică „Mihai 
Eminescu” 

Azilui pentru 
bătrîni 
„Căsuța 
bunicilor”,  
PP „Cuvântul” 
 

 Pistrui Violeta 
060142452 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=110645
8926127984&id=372688006171
750  

O viață nouă cărții 
 
Locul desfășurării: s. Cinișeuți 
Ora: 13.00 
Descrierea: Voluntarii vor veni în Biblioteca Publică 
pentru copii, unde vor lucra în micul atelier de 
raparație a cărților. 

Biblioteca 
Publică pentru 
copii s. Cinișeuți 

PP „Cuvântul” 
 

 Covalenco Lidia, 
060195771 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=110644
4962796047&id=372688006171
750  

Sănătatea are prioritate (II) 
 
Locul desfășurării: : or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: În incinta farmaciei va fi pusă la 
dispoziția vizitatorilor informația despre prevenirea 
diferitor boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință 
vizitatorilor le va fi măsurată tensiunea arterială. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

Să ne iubim aproapele 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr. 17, Rezina 
Ora: 9.30 
Descrierea: În cadrul avestei activități parohul și 
enoriașii bisericii „Înălțarea Domnului” din Rezina, 
vor pregăti haine , lenjerie de pat, șervete și produse 
alimentare pentru deținuții din Penitenciar. 

Biserica 
Ortodoxă 
„Înălțarea 
Domnului”, 
Rezina  

1. CSPT 
„Armonia“,  
2. PP 
„Cuvântul” 
 
 

 Preotul Atamanenco 
Stanislav 
069081453 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4639263942521  

Să stopăm tuberculoza prin informare Liceul Teoretic Centrul  Cojocari Carolina  https://www.facebook.com/per

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106458926127984&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106458926127984&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106458926127984&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106458926127984&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106444962796047&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106444962796047&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106444962796047&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106444962796047&id=372688006171750
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263942521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263942521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639263942521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136100976497112&id=372688006171750
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Locul desfășurării: Liceul Teoretic Olimp 
Ora: 14.00 
Descrierea: Elevii voluntari vor prezenta informații 
semenilor privind profilaxia și prevenirea 
tuberculozei 

Olimp Comunitar 
pentru 
Suportul 
Bonavilor de 
Tuberculoză 
Rezina 

060199984 malink.php?story_fbid=113610
0976497112&id=372688006171
750  

Vesel și sănătos (II) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: La pauza mare pe parcursul intregii săptămîni 
Descriere: Organizarea jocurilor distractive la aer 
liber cu micuții cl. I A, B, C, D  la inițiativa elevilor din 
cl.V A, B, C. De a le comunica prin gest și atitudine că 
elevii sunt deschiși spre relații de prietenie. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comisia 
metodică a 
diriginților LT 
„Alexandru cel 
Bun”; 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni Hai în gașca Voluntarilor! 
 
Locul desfășurării: centru de Zi pentru persoane in 
Etate din Straseni 
Ora: 11.00-13.00 
Descrierea: Beneficiarii centrului vor realiza un 
poster dedicat SNV.  
 

AE Neoumanist   Persoane in 
etate din 
cadrul 
centrului 
ghidati de 
asistentul 
social  

Ecaterina Bulicanu 
coordonator proiect  
079630619 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611471907521 
 

Şoldăneşti Reparatia sediului AO Prudens 
 
Locul desfășurării: Sediul AO Prudens (fosta 
cirmuire), s.Raspopeni  
Ora: 10.00-15.00 
Descrierea: Primaria satului Raspopeni a atribuit 
sediul AO ”Prudens” dar necesită reparatie, 
voluntarii vor desfasura activitate de reparatie a 
sediului(vopsire, amenajare, constructia sobei). 

AO Prudens 1. Primăria s. 
Raspopeni 
2. Ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Voluntarii,  
Membrii 
asociatiei 

Cucereanu Marina 
Dir. Exec. 
Tel.060079962 
marina.cucereanu@
mail.ru 

 

Ziua ușilor deschise. Ședințe cu părinții, la nivel de 
instituție: Comunicarea – factor esențial al 
educației la etapa contemporană 
 

IP Liceul 
Teoretic „A. 
Mateevici” 

1. A.O. 
„Speranța” 
2. Revista 
școlară din LT 

Părinții, buneii 
din orașul 
Șoldănești și 
satele 

Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 
067587805 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611471907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611471907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611471907521
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Locul desfășurării: sala de festivități a LT ”A. 
Mateevici” 
Ora: 12.15 
Descrierea: Prin intermediul activității date părinții 
vor avea posibilitate să asiste la ore, să discute cu 
profesorii, membrii echipei manageriale despre 
variatele probleme sau doleanțe în educația 
propriilor copii. După lecția a 5-a vor participa la 
ședința generală a părinților, unde va fi pusă în 
discuție tema: Comunicarea – factor esențial al 
educației la etapa contemporană. Vor fi prezentate 
cîteva teme de dezbateri cu privire la rolul și tipul 
comunicării, problemele cu care se confruntă copiii 
de diferite vîrste. Va fi invitat un logoped le da SAP 
pentru elucidarea unor aspecte ale limbajului 
elevilor cu dificultăți de vorbire. Se va aminti despre 
activitățile de voluntariat în susținerea celor mai 
triști copii, familii defavorizate,oferirea de consiliere, 
acceptarea acestora în mediul școlar și susținerea lor 
morală. Se vor propune și alte forme de voluntariat, 
la care se vor alătura elevi din liceu. 

„A. Mateevici” 
3. Primăria or. 
Șoldănești, 
Serviciul 
Asistenta 
Psihopedagogi
ca Soldanesti 
4. Ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 
  
 

învecinate lenutaciorici@gmail.c
om 
 
 

Ştefan 
Vodă 

Training informativ: Voluntariatul – o cale de 
promovare a tinerilor dornici de schimbări pozitive 
în toate domeniile vieții 
 
Locul desfășurării: or. Ștefan Vodă, Cabinetul 
metodic 
Ora: 15:00 
Descrierea: Activități interactive de Studiere a legii 
121 cu privire la voluntariat 

IPLT „Ștefan 
Vodă 
 

1. ONG „Aripi 
Europene” 
2. Consiliul 
Elevilor 
3. Consiliului 
Raional  
4. Ziarul local 
PRIER 

Elevii claselor 
8-12 
 

069931957-Ștefan 
Natalia 
 

http://stefan-voda.md/actiuni-
de-voluntariat-in-liceul-stefan-
voda/  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4644165092521  

http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
http://stefan-voda.md/actiuni-de-voluntariat-in-liceul-stefan-voda/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644165092521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644165092521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644165092521
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Ne vedem la bibliotecă! 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică s. Antonești 
Ora: 12:00 
Descrierea: 

Biblioteca 
Publică s. 
Antonești 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611419027521  

Taraclia Сбережем наследие наших прадедов» 
 
Locul desfășurării: Этнографический музей г. 
Твардица 
Ora: 15.00 
Descrierea: Облагораживание территории вокруг 
музея 

Гимназия г. 
Твардица 

1.Учащиеся 
2.Работники 
музея 
3.Горожане 

Горожане Мария Маслинкова 
0(291)62-5-35 
plizpitt59@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12814813152579
11&set=pcb.128148600192410
9&type=3&theater  

Благотворительная ярмарка «Твори добро» 
 
Locul desfășurării: ТЛ «Христо Ботев», Тараклия 
Ora: 14.00 
Descrierea: Собранные средства пойдут на оплату 
питания в школьной столовой детям из 
малоимущих семей. 

ТЛ «Христо 
Ботев» 

1Учащиеся 
2 
Родительская 
ассоциация  
3 
Общественно
сть 

Дети из 
малоимущих 
семей 

Ольга Стоева  
0(291)47-0-29 
lhbotev@gmail.com 

 

Дебаты «Молодежь-это будущее нашей страны» 
 
Locul desfășurării: Дом Детского творчества 
Ora: 16.00 
Descrierea: Остановить миграцию населения 
нашей страны, в первую очередь, молодежи. 

Дом Детского 
Творчества 

Волонтеры 
проекта 
«Привет, 
Тараклия!» 

Молодежь 
города 

Виктория Войтович 
079385977 
mbradarskaia@gmail
.com 

 

Telenești       

Ungheni  Благотворительная акция «Подари радость» (II) 
 
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora:  
Descriere: Сбор игрушек для детского отделения 
районной больницы. 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
совет лицея 

Ученики 
лицея(1-
12кл.);  
Родительская 
ассоциация 

Ученики, 
пациенты и 
работники 
отделения 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Саламаха И. 
(0236)23596 

 

Проекция фильмов ”Dialog intercural”, 
”Toleranță” созданных членами молодёжного 

Лицей 
им.А.Пушкина, 

Ученики 
лицея 9-12 

Ученики 
лицея и 

Климишина А.Ю. 
(0236)23596 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611419027521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611419027521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611419027521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281481315257911&set=pcb.1281486001924109&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281481315257911&set=pcb.1281486001924109&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281481315257911&set=pcb.1281486001924109&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281481315257911&set=pcb.1281486001924109&type=3&theater
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клуба ”Impact” лицея в лицеях города. 
 
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora: 15.00 
Descrierea: Проекция фильмов 

клуб ”Impact” кл. лицеев 
«Г.Асаки»; 
«И.Крянгэ»;»
М.Еминеску» 

Acțiune de salubrizare a parcului din s. Todireşti 
 
Locul desfășurării: parcul din localitate 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii  întreprind acțiuni de salubrizare 

Gimnaziul s. 
Todireşti, elevii 
clasei a IX-a  
 
 

 Locuitorii 
satului  

Bațalî Ala diriginta 
clasei a IX-a 
0236/49267 

 

Acțiuni de salubrizare a terenului de pe teritoriul 
Gimnaziului s. Negurenii Vechi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Negurenii Vechi 
Ora: 13.20-14.10 
Descrierea: Sînt concretizate sectoarele de lucru, 
după care se adună frunzele căzute şi uscate ,fiind 
adunate într-un loc special împrejmuit cu un gard. 
Lucrările sînt realizate de către elevii claselor I-IV. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi, 
administraţia 
gimnaziului, 
părinţii 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elevii, cadrele 
didactice şi 
nondidactice 
 
 
 

Zaharciuc Tamara 
0236/92231 
 

 

Apa-izvorul vieţii, s. Costuleni 
 
Locul desfășurării: izvorul satului  
Ora: 13.00 
Descrierea: Salubrizarea unui izvor de pe teritoriul 
satului 

Gimnaziul s. 
Costuleni, clasa 
II-a, Diriginte 
Damian A. 

 Comunitatea Prepeliţă Eugenia,  
068021945 

 

Acțiunea de voluntariat „Trăiește carte” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Liceului 
Ora: 13:00 
Descrierea: Voluntarii claselor primare vor aduce in 
ordine cartile de literatura artisica deteriorate,vor 
sadi flori in ghiveciuri,vor face ordine pe rafturi si in 
cartoteca. 

LT „A. 
Mateevici” 

1. Biblioteca 
LT „A. 
Mateevici”,  
2. Consiliul 
Parintesc 

Elevii liceului Goncear Lilia 
0236/64394 

 

Act de caritate „Pentru frățiorii mai mici” 
 
Locul desfășurării: Grădinița „Garofița”  
Ora: 12

00 

Descrierea: ,,oferirea cadourilor confecționate de 
elevi celor de la grădiniță. 

Gimnaziul s. 
Cornești 

Grădinița 
„Garofița” s. 
Cornești 

Copiii de la 
grădiniță 

Diriginta 
Sîrbu Valentina 
0236/39237 
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Colectarea maculaturii (II) 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 8.00-14.00 
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe care vor 
preda companiei AVE mijloacele financiare ce vor fi 
cîștigate le vom folosi la procurarea rechizitelor 
pentru copiii de la Casa pentru toți. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XII-a B 
 

Centrul „Casa 
pentru toți”, 
or. Ungheni 

Copiii de la 
centru 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Curăţenie în depozitul de manuale a LT „M. 
Eminescu” 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” 
Ora: 13.40 
Descrierea: împreună cu bibliotecara vom aranja 
cărțile în depozit, vom șterge praful de pe rafturi, 
vom agăța denumirile autorilor, a tematicilor din 
cărți pentru a fi mai ușor de găsit o carte ori alta 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XI-a A 
 

  Diriginte:Purici Irina 
0236/22486 

 

Curăţenie la monumentul eroilor, cimitir, s. 
Todireşti 
 
Locul desfășurării: monumentul eroilor, centru 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii şi familiile voluntare Romaşcu, 
Cerevatii, Eloi şi Ţinevschi vor salubriza teritoriul din 
jurul monumentului , cimitirului şi vor amenaja 
clumbele cu flori. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
IX, clasa VIII -A 
și clasa VIII- B 
 
 
 

1. Primăria s. 
Todireşti 
2. Familiile 
Eloi, Covali, 
Cerevatii, 
Romaşcu, 
Ţinevschi 

comunitatea Ţinevschi Valentina 
060164317 
 
Culiuc Iurie 
079648627 

 

Fanteziile şi raţiunile naturii 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Chirileni 
Ora: 14.00 
Descrierea: Înverzirea şi sădirea trandafirilor şi 
florilor pe parcelele şcolare. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Elevii şi 
profesorii 

023675899 
Oboroc Ion 

 

Fîntîniţa ce-a curată, s. Boghenii Noi 
 
Locul desfășurării: 
Ora: 13.45 
Descrierea: În ultimul an, de cînd satul a fost 
conectat la apeduc cu apă,fîntînile au fost date date 
uitări.Multe din ele chiar au fost neglijate.Grupul de 

Gimnaziul s. 
Boghenii Noi, 
grupul de elevi 
(clasa V-IX-a) 
împreună cu 
pofesorii 

 Locuitorii 
satului 

Hamureac Veaceslav 
079249643 
Roşca Rodica 
078004861 
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elevi(clasa V-IX-a) împreună cu dascăii lor au hotărit 
de a renova faţa unei fîntîni.Unii făcînd 
curăţenie(smulgerea bruenelor uscate, ect) alţii vor 
vopisi grărduţul şi răstignirea,vopiseaua foosită la 
renovare fîntînii va fi pusă la dispoziţie de Gimnaziul 
din localitate. 

Gestionăm corect deşeurile naturii – protejăm 
resursele planetei 
 
Locul desfășurării: teritoriul şi înprejurimile 
gimnaziului 
Ora: 12.00 
Descrierea: Acţiuni de colectare a deşeurilor, hîrtiilor 
de pe teritoriu şi înprejurimi. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Elevii şi 
profesorii 

023675351 
Oboroc Ion 

 

Lucrări de salubrizare în diferite regiuni ale s. 
Todireşti (II) 
 
Locul desfășurării: curăţirea izvoarelor din rîpă ,la 
intrarea în sat; curăţirea rîpilor de deşeuri 
Ora: 14:00 
Descriere: Timp de 3 zile, elevii împreună cu 
doriginţii, după ore vor salubriza teritoriul din jurul 
rîpei şi vor curăţa izvoarele .Deşeurile colectate vor fi 
evacuate la gunoiştea amenajată special. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
a III-a B, clasa a 
V- a A, clasa a 
VII-a A, clasa a 
VI-a A, clasa a 
VII-a B 
 

Primăria s. 
Todireşti, 
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 
068377397 
 
Bulubica Diana 
068037859 

 

O masă de festivitate pentru Vasile 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul ,,Elada” Măcărești 
Ora: 11:00 
Descrierea: Elevul Vasile care este cu dizabilități și 
are aceeași vîrstă cu elevii clasei a III-a, va veni în 
incinta școlii pentru a se întîlni cu colegii, iar aceștia 
il vor întîmpina cu surprize. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești, clasa 
III-B 

  Pîntea Iulia 
068786870 

 

Proiectul ecologic „O stradă curată, un cimitir curat, 
un sat curat” 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Ora: 13.30-14.10 
Descrierea: Grupul clasei a VI-a,diriginte Cozariuc S. 
se implică în activitatea de salubrizare a teritoriului 

Gimnaziul  
s. Negurenii 
Vechi 
 

AO „Vatra” Locuitorii 
satului 

Cozariuc Sergiu   
Serbaniuc M. 
0236/92231 
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din faţa magazinului(colectarea recipientelor din 
plastic,hîrtie,carton )şi depozitarea în saci pentru a fi 
transportate la locul special. Grupul clasei a 
IX,diriginte Serbaniuc M. întreprind acţiuni de 
salubrizare a cimitirului,deoarece în apropierea 
Sărbătorilor Pascale în cimitir se adună prea mult de 
lucru,s-a hotărît să se întreprindă o acţiune de 
salubrizare a teritoriului –toamna. Activitatea se 
desfăşoară cu scopul de a menţine curăţenia în 
locurile publice. 

Salubrizare, s. Ţîghira 
 
Locul desfășurării: Teritoriul din preajma fîntînilor 
din centrul satului Ţîghira şi din preajma şcolii 
Ora: 12.00 
Descrierea: elevii vor face curăţenie în prejma 
fîntînilor în în centrul satului 

Gimnaziul „Gr. 
Vieru” s. Ţîghira, 
cl. a II-IV-a 
 
 

 Locuitorii s. 
Ţighira 

Dereş Rodica 
0236/92121 

 

Salubrizarea terenului din apropierea casei de 
cultură, s. Măcărești 
 
Locul desfășurării: Casa de cultură 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii vor curăța terenul de gunoiște din 
jurul monumentelor care se află lîngă casa de cultură. 

Gimnaziul 
„Elada” 
s. Măcărești 

 Clasa VI Popa Marcela 
069231861 

 

Spectacol literar muzical  
 
Locul desfășurării: Azilul de bătrîni 
Ora: 13.00 
Descrierea: Elevii vor evolua în fața oamenilor în 
etate din azilul de bătrîni din or. Ungheni cu un 
program artistic, după care vor bea un ceai 
împreună. 

LT „M. 
Eminescu”, 
Clasa a VI-a B 
 

Centrul de 
Reabilitare și 
Integrare a 
bătrânilor din 
Ungheni  

Bătrînii din 
centru 

Ciobanu Lidia  
0236 22486 

 

Un pom – o dăinuire 
 
Locul desfășurării: Traseul Grozasca – Florițoaia 
Nouă 
Ora: 12.30 
Descrierea: Sădirea pomilor 

Gimnaziul s. 
Florițoaia Nouă, 
Clasa V, 
dirigintele 
 

 comunitatea 0236 570 07 
0236 570 03 
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Miercuri 
19 oct. 

Mun. Bălţi  Activitate de informare în or. Bălți  
 
Locul desfășurării: Universități, Colegii 
Ora: 10:00-13:00 
Descrierea: De promovat imaginea și activităţile de 
voluntariat prin diseminarea informaţiei și 
repartizarea pliantelor informative.  

A.O. CSC 
Moldova 

 Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069 289 778 
csc.moldova@gmail.c
om 

 

Fii Voluntar la noi! 
 
Locul desfășurării: U.S.B. ” Alecu Russo” 
Orele: 14.00 
Descrierea: Prezentarea activității de voluntariat a 
echipei TDV, Balți și CSPT ATIS. Promovarea 
serviciilor Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor” 
ATIS ” și a „TDV”, Bălți , distribuirea materialelor 
informative. Recrutare de voluntari. 

CSPT „ATIS”  
 
 
AO „TDV”, Bălți 

U.S.B. „Alecu 
Russo” 

Studenții -USB 
” A. Russo” 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
voluntari ai CPST” 
ATIS ” – Zgureanu 
Valensia 069183258 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1811278389088327/  
 
https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1810729475809885/  

Sesiune de formare a grupei de voluntari CRAT 
 
Locul desfășurării: Centrul de Resurse pentru 
Adolescenți și Tineri (CRAT) 
Orele: 17.00 
Descrierea: Sesiune de formare a grupei de voluntari 
ce vor merge la activitatea de socializare în Centrul 
municipal „Drumul spre casă” 

AO „Anima” Centrul de 
Resurse 
pentru 
Adolescenți și 
Tineri (CRAT) 
 

Voluntarii  
AO „Anima”și 
CRAT 

Nonna Mihalcean 
0680 08 755 
mihalcean.n@mail.ru 

 

Training „Privire în viitor” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Al.I.Cuza”, mun.Bălți 
Ora:  
Descrierea: Elevii claselor a IX-a vor fi implicați într-o 
activitate de orientare profesională, de alegere a 
carierei. 

Gimnaziul „Al. I. 
Cuza”, mun. 
Bălți, elevii 
claselor VIII-IX, 
Paraschivoi 
Daniel, profesor 
social  

ONG 
„Începutul 
vieții” 

 Paraschivoi Daniel, 
Pantea Cristina, 
organizator, 
068881973, 
xtina_pantea@mail.r
u 
 

 

Mun. 
Bender 

       

https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811278389088327/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811278389088327/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1811278389088327/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810729475809885/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810729475809885/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810729475809885/
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Mun. 
Chişinău 

Activitate de caritate: De la inimă la inimă (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Ora: 9.00-14.00 
Descriere: implicarea voluntarilor în activitate de 
caritate: donație pentru o familie social –vulnerabilă și 
ajutor pentru bătrâni (curatenie, cumpărături etc.) 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
gr. D 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

o familie social 
–vulnerabilă și 
ajutor pentru 
bătrâni 
(curatenie, 
cumpărături 
etc. ) 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (III) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. Împreună 
încercăm să devenim mai buni și să ne sensibilizăm 
pentru a oferi un mic ajutor celor aflați în necaz. 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 
beneficiarii 
indirecți- 
voluntarii care 
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative. 

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1934717360088734/ 

Campania eTwinning weeks, ediția 2016 (II)  
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„eTwinning”, www.plus.etwinning.net 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Concurs de Poezie: „Împreună VOLUNTARI, Pentru 
o comunitate mai bună – SOLIDARI” (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul Comunitar pentru Copii şi 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 
şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 

https://www.facebook.com/ccc
tactiv/posts/688087611339686  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
http://www.plus.etwinning.net/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
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Tineri 
Ora:  
Descrierea: Desemnarea cîştigătorilor concursului de 
poezie prin jurizare. 

Deschiderea „Programului 15” 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 17:00 
Descrierea: Voluntarii vor fi gazda sedintei de 
deschidere a „Programului 15”, ei vor fi responsabili 
de organizarea intregului proces. 

CSPT Neovita 1.Inspectoratul 
National de 
Probatiune,  
2. Directia 
Municipala 
pentru 
protectia 
drepturilor 
copilului,  
3. Scoala 
Profesionala 
nr 10 
4. Centrul de 
plasament 
CraK 

Tinerii cu 
virsta cu virsta 
14-21 ani 
impreuna cu 
parintii si 
persoanele de 
suport 

Ceban Olga 
078884071 

 

Doarme singur un bebeluș... 
 
Locul desfășurării: Casa municipală de copii orfani 
Ora: 9.30 
Descrierea: ajutor cu ordinea pe teritoriu 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

Casa 
municipală de 
copii orfani 

Copiii din Casa 
municipală de 
copii orfani 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 

 

Flashmob și distribuire pliante 
 
Locul desfășurării: USM 
Ora:  
Descrierea: Va fi organizat un flashmob cu 
implicarea voluntarei Dănuța Alexandrina, studentă 
la facultatea de Drept a Universității de Stat. Se vor 
împărți pliante / broșuri cu genericul ”Probațiunea - 
alternativă de detenție” și ”Munca neremunerată în 
folosul comunității” pentru a informa studenții şi 
profesorii despre activitatea organul de probațiune. 

Biroul de 
Probațiune 
Botanica 
 
Inspectoratul 
Național de 
Probațiune 

Universitatea 
de Stat din 
Moldova 

 022-29-55-77; 022-
29-49-59; 067429235 
botanica@probatiun
e.gov.md 

https://www.facebook.com/55
1608428308596/posts/9080366
79332434/  

Lecţie informativă (I) 
 
Locul desfășurării: Universităţii de Stat din Moldova, 
Facultatea Psihologie şi Şiinţe ale 

Biroul de 
Probaţiune 
Ciocana 

Universitatea 
de Stat din 
Moldova 

 022-31-11-24, 
067429231 
ciocana@probatiune.
gov.md 

https://www.facebook.com/55
1608428308596/posts/9191434
31555092/  

https://www.facebook.com/551608428308596/posts/908036679332434/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/908036679332434/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/908036679332434/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
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Educaţiei, specialitate Psihopedagogie 
Ora:  
Descrierea: Se va prezenta semnificaţia şi rolului 
probaţiunii în Republica Moldova, se va vorbi despre 
activitatea de voluntariat şi beneficiile acesteia. 

Procurarea materialelor de birotica in cadrul 
proiectului ‘’Azi student – Miine angajat’’ 
 
Locul desfășurării: or. Chisinau 
Ora: 16.00- 18 00 
Descrierea: Vom procura materiale de birotica pe 
care le vor folosi atit elevii cit si trainerii in cadrul 
trainingului pe tema ’’Orientarea in cariera’’. 

Grupul de 
initiativa : 
„Tinerii activi 
din Vasieni’’ 

Fondul pentru 
tineri Ialoveni 

Elevii LT ’’Dm. 
Cantemir’’ 

Igor Bodean 
060987439 
 

 

Programul Internațional „Sigur.info” (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea 
siguranței pe internet și participarea în cadrul 
Programului Internațional „Sigur.info”. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Programul „Junior Achieveniment” (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„Junior Achieveniment” 

Centrul de 
Excelență în 
construcții,  
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Spune nu torturii! (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizat de 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Amnesty International Moldova. construcții 

Stop violența! Stop traficul de ființe umane! (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de La Strada. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Tîrgul ONG, expoziție de carte (II) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Centrului de excelență 
în construcții 
Orele: 9.00-19.00 
Descrierea: 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Vizită la centrul de plasament de tip familial, Smal 
Group Homes 
 
Locul desfășurării: Centrul de plasament de tip 
familial, Smal Group Homes 
Orele: 15.30 
Descrierea: Organizarea unui program distractiv 
pentru copii, sprijinind și promovînd inițiativele 
integraționiste a familiei. 

A.O. „Serviciul 
pentru Pace” 

Centrul de 
plasament de 
tip familial, 
Smal Group 
Homes 

Copii de la 
Centru  

Cristina Milescu 
069 011 215 
festivalulvoluntarilor
2016.md@gmail.com 

 

Votul meu! Vocea mea! (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de CIDDCE (CEC). 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău,  
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții  
3. CIDDCE 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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(CEC) 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul Un fruct - un zâmbet (II) 
 
Locul desfășurării: s. Brânza  
Ora: după masă 
Descriere: tinerii vor colecta fructe și apoi vor merge 
cu ele la bătrâneii din localitate. 

Gimnaziul s. 
Brânza 

 Tinerii și 
bătrâneii 

Banu Alexei - 
078541689 
banu_alexei@yahoo.
com 

 

Cantemir Arta zîmbetului frumos 
 
Locul desfășurării: Biblioteca pentru copii „G. Vieru” 
Ora: 13:00 
Descriere: Confecţionarea smile-urilor care vor fi 
puse la expoziţie şi dăruite vizitatorilor. 

Biblioteca 
pentru copii „G. 
Vieru” 

 Vizitatorii 
bibliotecii 

0273 23363, 
Leasnicova Elena 

 

Curăţenie generală în jurul grădiniţei de copii 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti 
Ora: 14:00 
Descrierea: În afară terenului grădiniţei se va cosi iarba 
(buruiana). Colectarea şi depozitarea deşeurilor stocate 
de vînt pe gardul grădiniţei. 

Grupul de 
iniţiativă format 
de educători, 
părinţi şi copii 

Grădiniţa de 
copii s. 
Cîrpeşti, 
administraţia 
grădiniţei 
 

Părinţii şi copii 
Angajaţii 
instituţiei 

0273 783 16  

Călărași  Act de binefacere Gimnaziul Pitușca (III) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pitușca 
Ora: 14:30 
Descrierea: Ajutor vestimentar 

Gimnaziul 
Pitușca, clasa II-
A 

 Ostrovscaia 
Daniela 

Petrea Mariana 
68375931 

 

Act de binefacere Gimnaziul Pitușca (IV) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pitușca 
Ora: 14:30 
Descrierea: Ajutor banesc pentru procurarea 

Gimnaziul 
Pitușca, clasa II-
B 

 Tataru Natalia Plămădeală Maria 
060014860 
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incaltamintei speciale 

Activitate instructiv-educativă cu persoanele cu 
dizabilități „Tu nu ești singur” 
 
Locul desfășurării: Centrul de resurse 
Ora: 12:00 
Descrierea: Pentru persoanele cu dizabilități se vor 
organiza jocuri sociale, distractive, de 
autocunoaștere, de asamblare etc. 

Gimnaziul 
Săseni 

1.Centrul de 
resurse  
2.Biblioteca 
Publică Bahu 
 

Persoanele cu 
dizabilități din 
comuna 
Săseni 

Stratu Lucia 
069289250 
bibliotecabahu@gma
il.com 

 

Activitate de salubrizare s. Săseni (I) 
 
Locul desfășurării: Cimitirul din localitate 
Ora: 14:00 
Descrierea: De adus în ordine locul pentru deșeuri 
din cimitir 

Gimnaziul 
Săseni 

Primăria s. 
Săseni 

Locuitorii din 
comunitate 

Corobca Iulia 
068860122 
iuliacorobca@gmail.c
om 
Elevii claselor a VIII-
IX-a 

 

Activitate de salubrizare s. Săseni (II) 
 
Locul desfășurării: parcul din localitate 
Ora: 13:30 
Descrierea: Salubrizarea parcului din localitate 

CLE Gimnaziul 
Hogineşti 

Primăria s. 
Săseni  

Locuitorii 
satului 

Tudor Şaptefraţi – 
director adjuinct 
pentru educaţie 
069415765 
Tudor7frati@gmail.c
om 

 

Ajutor material 
 
Locul desfășurării: M. Varlaam, 32 
Ora: 15.00 
Descrierea: Ivanov Maria, care face parte dintr-o 
familie defavorizată va fi ajutată cu îmbrăcăminte 
din partea colegelor de clasă. 

Gimnaziul „Ion 
Creangă” 
Călărași 

 Ivanov Maria Onisim Neli, clasa a 
VIII 
 

 

Atelier de creaţie ”Culorile toamnei” 
 
Locul desfășurării: Asociaţia Obştească „Dorinţa” 
Ora: 13.00 
Descrierea: aplicaţie/desen cu elevii 

Şcoala Primară 
Călăraşi 

 Elevii prezenţi  Negru Lilia 
068321440 

 

Curățenie în cimitirul din s.Temeleuți 
 
Locul desfășurării: La cimitir. 
Ora: 14:00 
Descrierea: De făcut curat și sădit flori,transportarea 

Gimnaziul s. 
Temeleuți 
 

1. Primăria 
s.Temeleuți  
2. Biserica s. 
Temeleuți 
3. ONG 

Comunitatea Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com  
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gunoiului. „Izvorul rîului 
Bîc” 

Curăţirea teritoriului (I) 
 
Locul desfășurării: s. Hîrjauca 
Ora: 13:15 
Descrierea: Curăţirea teritoriului în afara şcolii în 
raza de 100 m. 

Gimnaziul s. 
Hîrjauca 

 Elevii claselor 
a V-VII-a 

Canciucov Tatiana, 
Stratan Valentina, 
Rusu Tatiana, Rusu 
Vasile 
060150288 

 

Dezbatere pentru adolescenți și tineri: „Hai în gașca 
voluntarilor!” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Raională 
Orele: 14.00 
Descriere: Voluntarii de la CSPT Vita-Longa vor face 
o dezbatere, de ce este în vogă să fii voluntar. 

Biblioteca 
Raională 
Călărași 

CSPT „Vita-
Longa” 

 Trigub C. 
0 244 2 64 92 
cspt.vitalonga@gmail
.com 
 

 

Iarmaroc „Toamna de aur” 
 
Locul desfășurării: LT „Vasile Alecsandri” 
Orele: 12.00 
Descriere: Vom expune spre vînzare produse 
alimentare. Cu banii adunați vom procura obiecte 
necesare pentru elevii cu situație materială dificilă. 

LT „Vasile 
Alecsandri”, or. 
Călărași 

 Elevii cu 
necesități 
speciale din LT 
„Vasile 
Alecsandri” 

Diriginții claselor 
primare 

 

Împărăția copilăriei 
 
Locul desfășurării: Grădinița de copii ”Albinuța” 
Orele: 15.00 
Descriere: Voluntarii vor ajuta la amenajarea unui 
teren de joacă. 

Gimnaziul s. 
Sadova, Gr. de 
copii 

Grădinița de 
copii 
„Albinuța”, 
părinți, 
educatoare 

Copii ce 
frecventează 
grădinița 

Cozma Viorica  

Îngrijirea Răstignirii 
 
Locul desfășurării: Hotarul satului Dereneu 
Orele: 14.00 
Descriere: Tăierea tufarilor uscaţi, greblat, săpat, 
sădirea florilor 

Gimnaziul s. 
Dereneu, 
voluntari cl. IX 

CLT Dereneu Localnicii, 
trecătorii 

Zubcă Mihaela, cl.VI, 
tel. 024462349, 
Zubcu Anastasia, dir. 
Educativ, tel. 
060264421 

 

Învățăm să tricotăm ciorapi de lînă 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Peticeni 
Orele: 14.30 
Descriere: Profesoara de educație tehnologică 

Gimnaziul s. 
Peticeni 

Fosta 
profesoară de 
educație 
tehnologică 
Cojocari 

Fetele din 
gimnaziu și 
persoanele 
cointeresate 

Cereșnea Natalia 
068569479 
ceresneanatalia@gm
ail.com 
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împreună cu Cereșnea Natalia vor învăța fetele să 
croșeteze ciorapi din lînă, care vor fi comercializați la 
un iarmaroc deschis în gimnaziu, pentru colectarea 
banilor. De banii colectați se vor procura produse 
alimentare pentru elevii din familii social vulnerabile. 

Valentina 

Seminar: Metode și modalități de implicare în 
activități de voluntariat 
 
Locul desfășurării: LT „Mihai Eminescu”, comuna 
Sipoteni 
Orele: 14.00 
Descriere: Elevii claselor a VIII – XI, vor fi informați 
despre: Ce este voluntariatul? Legea Voluntariatului 
în RM? Beneficiile implicării în activități de 
voluntariat. Modalități de organizare și desfășurare a 
voluntariatului. 

Liceul Teoretic 
„Mihai 
Eminescu”, 
com. Sipoteni 

Consiliul 
Consultativ al 
Copiilor din 
raionul 
Călărași 
 
 

Elevii claselor 
a VIII-a – XI-a 

Bob Maria 
069965080 
drumeam@gmail.co
m  

 

Căuşeni  O floare pentru grădiniţa mea, s. Baccealia 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii din satul 
Baccealia 
Orele: 10.00-13.00 
Descriere: Părinţii au avut iniţiativa de a colecta din 
localitate butaşi, rădăcini şi seminţe de flori de 
toamnă şi împreună cu copii vor orgamiza plantarea 
şi semănatul lor. 

Grădiniţa-creşă 
Licurici s. 
Baccealia 

1. Primăria s. 
Baccealia  
2. Asociaţia 
Părinţilor din 
Grădiniţa 
creşă Licurici 
s. Baccealia  
 

Copii şi 
angajaţii din 
grădiniţa de 
copii Licurici  

024370640, 
069006259 Onoi 
Andriana  

 

Plantarea florilor de cameră în liceul s. Taraclia 
 
Locul desfășurării: LT Ștefan cel Mare și Sfânt 
Ora: 14:00-17:00 
Descriere: Amenajarea încăperilor 

LT Ștefan cel 
Mare și Sfânt 

Asociaţia 
Părinţilor și 
Profesorilor 
„Speranța” din 
LT Ștefan cel 
Mare și Sfânt 

 069 943 863  

Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (III) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Cimişlia        

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia  Activitate de salubrizare, com. Şuri (I) 
 
Locul desfășurării: La izvor, s. Şuri 
Orele: 14:00 
Descriere: Curăţirea izvorului şi îngrijirea spaţiului de 
lîngă izvor 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, 
clasele a VI-a  

Primăria s. 
Şuri 

Locuitorii 
satului  

Grosu Dumitru, 
Ţurcan Aliona 
0 252 77 451 
068507226 

 

Activități de mentorat în grădiniță, s. Chetrosu 
 
Locul desfășurării: Grădinița nr. 1 ,,Ghiocel” s. 
Chetrosu 
Ora: 9:30 
Descriere: Petrecerea activităților conform tematicii 
și a orarului stabilit.    

Grădinița nr. 1 
„Ghiocel” s. 
Chetrosu, 
Colodrovschi 
Veronica-
educator 

 Copiii din 
grădiniță 

069723188- 
Cemortan Liliana, 
director adj. ed 

 

Activități de mentorat în grădiniță, s. Pelinia (II) 
 
Locul desfășurării: s. PELINIA, grădinița „ Steluța” 
Orele: 14.20 
Descriere: Membrii senatului  vor realiza activități cu 
copiii despre toleranță, bunătate, caritate. 

LT s. Pelinia 
 

Grădinița 
„Steluța” s. 
Pelinia 

Copii grupei 
pregătitoare 
 

Președintele 
senatului Pripa M. 
 

 

Acţiuni de reabilitare a unui izvor din sat 
 
Locul desfășurării: Izvorul din centrul satului 
Orele:  
Descrierea: În centrul satului se află un izvor ce 
potoleşte setea trecătorilor, dar din păcate este uitat 
de săteni. Echipa de voluntariat a hotărît să dea viaţă  
acestui izvor, să-l îngrijească, să-i facă ordine în jur, 
să-l repare la necesitate. 

 APL Părinţii, elevii, 
membrii 
comunităţii 
 

Rotaru Ciprian  
060013847 
 
Ţîbuleac Romarius 
061114215 
 
Şchiopu Felicia 
025275211 
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Acțiuni de salubrizare, s. Cotova 
 
Locul desfășurării: parcul din centrul s. Cotova 
Orele: 14.30 
Descrierea: curățirea și îngrijirea terotoriului varuitul 
copacilor ,tăierea tufarilor uscați ,îngrijirea lotului 
din priajma parcului a monulentului Eroilor căzuți în 
război. 

1. Consiliul 
elevilor s. 
Cotova,  
2. membrii Eco 
clubului 

Primăria s. 
Cotova 

Membrii 
comunității 

Zabolotnic Silvia 
067111577 

 

Activitati de salubrizare si igienizare Liceul Teoretic 
Pelinia 
 
Locul desfășurării: I.P. Liceul Teoretic Pelinia 
Orele: 14.10 
Descriere: Elevii liceului vor face ordine pe teritoriul 
școlii. 

LT s. Pelinia 
 

 Elevii liceului 068047850 
Director adjunct  
Educație 

 

Colectare maculatură 
 
Locul desfășurării: Biblioteca IP Gimnaziul Gribova 
Ora: 14:00 
Descriere: Colectarea cărților, revistelor și alte 
produse din hîrtie 

Biblioteca IP 
Gimnaziul 
Gribova „Iurie 
Moroșanu” 

ONG 
„Romana” 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 

025232331 
14aramaolga@gmail.
com  
 

 

O carte pentru toți 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională „I. Filip” 
Ora: 14.00 
Descriere: colectare de cărţi pentru bibliotecile 
mobile 

IP LTRus nr.3 
or. Drochia 

Biblioteca 
raională „I. 
Filip” 
 

Cruc Svetlana 
–prof. De 
istorie şi ed. 
civică 
Elevii claselor 
liceale 

069368086  

Ore informative Gimnaziul „Victor Coțofană” s. 
Chetrosu (I-IV) 
 
Locul desfășurării: sălile de clasă a elevilor din 
clasele I- IX 
Ora: 12.20- 14.00 
Descriere: Membrii Consiliului Elevilor vor fi 
formatori  pentru elevii  din clasele I-IX susținînd ore 
despre relațiile prietenoase, participare și implicare . 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu, 
Diriginții și 
profesorii 
instituției 
 
 

Consiliului 
Elevilor s. 
Chetrosu 

Elevii 
instituției  
 

Cîșlaru Liliana , 
director adjunct „ 
Educație ”  
069718104  
 
Muntean Cristina –  
Cîșlaru Natalia   
ltchetrosu@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3482817521 
 
http://eleviltchetrosu.blogspot.
md/2016/10/saptamina-
nationala-
voluntariatului_24.html  

Salubrizarea orășelului sportiv 
 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia, clasa a 

 Elevii 
instituției 

025258815  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
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Locul desfășurării: Orășelul sportiv 
Orele: 13.00 
Descrierea: Colectarea de hîrtii, deșeuri 

VI-a  Copii din 
cercuri 
sportive 

Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi (III) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00-14:00 
Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 

 

 Colegii de 
clasă 

  

Sprijin școlar elevilor cu CES, Gimnaziul s. Pelinia 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Clasa a IV-A 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: ajutor acordat la citirea textelor, scrierea 
dictărilor, împărțirea cuvintelor în silabe, efectuarea 
calcului matematic 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia, clasa a 
IV-A 

 Morogai 
Marin 
Jurjiu Ion 

025258349 
025258338 
 

 

 

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simţi, a 
ajuta (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat pentru orice 
copil care se adresează direct sau îşi expune 
solicitarea ajutorului prin intermediul „Boxei de 
opinii şi idei”. 

LT s. Doroţcaia 1. CLT s. 
Doroţcaia,  
2. Centrul 
educaţional 
WOW 

Copiii din LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Andronatiev Eugenia 
069232090 
Galiţ Corina 
068158712 
 

http://ltdorotcaia.net/pe-data-
de-19-octombrie-membrii-clt-
dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-
impreuna-cu-profesorii-cadre-
didactice-de-sprijin-
andronatiev-eugenia-si-ciudin-
raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-
wow-au-avut-par/  
 
https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
248528524263  

Act de caritate LT „M. Eminescu” Dubăsari 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” Dubăsari 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Colectarea diverselor lucruri pentru copiii 
din familii socialmente vulnerabile. 
 

L.T. „M. 
Eminescu” 
Dubăsari 

Părinţi Copii din 
familii 
socialmente 
vulnerabile 

Ivanov Angela 
069138324 

https://www.facebook.com/gro
ups/333213900216971/?fref=ts  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618008452521  

http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
http://ltdorotcaia.net/pe-data-de-19-octombrie-membrii-clt-dorotcaia-au-lucrat-cot-la-cot-impreuna-cu-profesorii-cadre-didactice-de-sprijin-andronatiev-eugenia-si-ciudin-raisa-elevii-cuprinsi-in-centrul-wow-au-avut-par/
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248528524263
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248528524263
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683248528524263
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618008452521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618008452521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618008452521
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 Acţiune de salubrizare, s. Holercani 
 
Locul desfășurării: L.T. Holercani 
Ora: 14.00 
Descriere: Curăţenie la monumentele din sat 

L.T. s. Holercani  Comunitatea Sandu Angela 
069383988 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=267467
270315920&id=1000115794782
10  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4623236422521  

De micuţ sînt hărnicel şi mă cheamă Voinicel 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa- creşă nr. 1, c. Coşniţa 
Ora: 11.00 – 12-00 și 15.00 – 16-00 
Descriere: Amenajarea loturilor experimentale 
pentru copii 

Grădiniţa- creşă 
nr. 1 „Floricica” 
com. Coşniţa, 
părinţii 

 Copiii din 
grădiniţă 

Bacioi Natalia 
068406952 

 

Educaţie Pro Voluntariat 
 
Locul desfășurării: LT,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ 
Ora: 18.30-19.30 
Descriere: seminar –training despre menirea si rolul 
Voluntariatului, diseminare experienţe in acest 
domeniu în R.Moldova şi în alte ţări.Informare 
,distribuire de pliante generice,invăţarea Imnului 
Voluntarilor. 

Liceul Teoretic 
„Ştefan cel 
Mare şi Sfânt’’ 
or. Grigoriopol 

CNTM Toti elevii 
Liceului , 
comunitatea 
va căpăta 
oameni 
dornici de 
implicare , 
cunoscătoride 
Legi , drepturi. 

Jitariuc Svetlana 
069194428 
svetlanaj@inbox.ru 
 

https://www.facebook.com/LT
Grigoriopol/?fref=ts 

În tinerețe zilele sunt scurte și anii lungi; la 
bătrînețe, anii sunt scurți și zilele lungi. Fiind 
aproape de ei le vom scurta ziua și le vom lungi anii 
 
Locul desfășurării: com. Coșnița 
Ora: 14.00-15.00 
Descriere: Vor fi create patru grupuri de elevi din 
clasele de liceu 11-12. Fiecare clasă va colecta o 
sumă de bani, spre exemplu banii de buzunar rămași 
la sfîrșit de săptămînă, pe care îi vor utiliza pe 
parcursul unei săptămîni pentru asigurarea unei 
bătrîne/unui bătrîn aflat în dificultate cu pîine și 
unele produse alimentare de primă necesitate (unt, 
lapte). Fiecare grup va vizita bătrînul/bătrîna cel 
puțin o dată în săptămînă și vor petrece cel puțin o 
oră cu ei. În așa mod pe parcursul unei luni fiecare 

Liceul Teoretic 
„Ion Creangă”, 
com. Coșnița 

Centrul de 
Sănătate 
Coșnița, 
Asistentele 
medicale  

Bătrînii din 
com. Coșnița 

Responsabil: Meleca 
Veronica, prof. de 
istorie și educație 
civică 
069061959 

https://www.facebook.com/Lic
eul-Teoretic-Ion-
Creang%C4%83-com-
Co%C5%9Fni%C5%A3a-
949216478426293/?fref=ts 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267467270315920&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267467270315920&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267467270315920&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267467270315920&id=100011579478210
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
https://www.facebook.com/LTGrigoriopol/?fref=ts
https://www.facebook.com/LTGrigoriopol/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
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clasă vor face cîte o vizită, iar bătrînii vor fi asigurați 
cu produse de primă necesitate, mai cu seamă pe 
parcursul iernii cînd nu se pot deplasa la distanțe 
mari.  

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (III) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
249621857487  
   
http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-vi-a-diriginte-
grigoriev-elena-ajutor-din-
suflet-pentru-profesorii-
pensionari-ctitor-elena-si-
ghilmudinov-nina/  

Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva (III) 
 
Locul desfășurării: Teritoriul şcolii, terenul adiacent 
(de la farmacie pînă la magazinul alimentar) 
Ora: 13.40-14.30 
Descriere: Salubrizarea teritoriului şcolii 

LT Doroţcaia Agrofirma 
„Doroţcaia 
Agro”  

337 elevi, 
58 lucrători ai 
LT Doroţcaia, 
locatarii 
vecini, elevii şi 
profesorii LT 
“Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” 
din 
Grigoriopol ce 
activează în 
schimbul II în 
incinta LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/679
452285570554   
 
http://ltdorotcaia.net/salubriza
rea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-
dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-
trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-
arghezi/ 

Sat curat – bucuria ochilor (III) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Sănătate pentru toţi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Ustia 
Ora: 13.30 
Descrierea: Companie „Fumatul şi impactul lui 
asupra sănătăţii”. În cadru acestei companii vor fi 

Gimnaziul s. 
Ustia, Asistenta 
medicală, 
Profesorul de 
biologie 

 Elevii din 
gimnaziu 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100009009167319&
fref=ts 

https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683249621857487
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683249621857487
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683249621857487
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-vi-a-diriginte-grigoriev-elena-ajutor-din-suflet-pentru-profesorii-pensionari-ctitor-elena-si-ghilmudinov-nina/
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009009167319&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009009167319&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009009167319&fref=ts
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distribuite foi volante care vor conţine mesaje cu 
privire la pericolul fumatului pentru fumătorii activi 
şi cei pasivi. 

Edineţ       

Fălești Act de binefacere 
 
Locul desfășurării: domiciliul persoanelor în etate 
Ora: 15:00 
Descriere: ajutor la domiciliu a persoanelor în etate. 

Gimnaziul 
„Grigore 
Caruntu”, or. 
Fălești 

 1. Ciumas 
Maria 
2. Dvorschi 
Elizaveta 

0259 265 08 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4828646337521  

Act de binefacere, Făleștii Noi 
 
Locul desfășurării: Domiciliul elevilor din familii 
vulnerabile 
Ora: 15:00 
Descriere: Asigurarea elevilor cu rechizite școlare 

IP Gimnaziul 
Făleștii Noi 
 

Biserica 
creștin 
evanghelică 
baptistă 
Emanuel 
 

Harabagiu 
Dumitru 
Bolocan 
Ruslan 
Oală Radu 
Brăguța Mihail 

0259 603 82  

Alinare pentru cei mai triști ca noi 
 
Locul desfășurării: Gospodăria nevoiașilor 
Gheorghiță Maria, Gheorghiță Aurel 
Ora: 14:00 
Descriere: Elevii le-au ajutat nevoiașilor la 
despicarea lemnelor, curățenia prin ogradă. 

APL, 
IP Gimnaziul              
Făleștii Noi 

CLT 
Voluntarii 
 

Gheorghiță 
Maria 
Gheorghiță 
Aurel 

068589331 
mariahadirca@mail.r
u 

 

Campania de promovare a voluntarului (II) 
 
Locul desfășurării: LT „M. Eminescu” or. Făleşti 
Ora: 11:00 
Descriere: Voluntarii centrului „Casa Speranţei” au 
colectat haine, jucării, cărţi pentru un copil din 
familie săracă din or. Făleşti. Copiii, persoanele 
participante la campanie au primit în semn de 
recunoştinţă simbolul voluntarului (simbol ce poate 
fi prins la mînă, la dorinţă, în perioada întregii 
campanii). 

Centrul de 
asistenţă 
specializată şi 
formare 
continuă „Casa 
Speranţei” or. 
Fălești 

 Elevi cl. 9-12 
LT „M. 
Eminescu” or. 
Făleşti 

 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/photos/a.10
154827465312521.1073742021
.263119737520/101548274654
07521/?type=3&theater  

Campanie de salubrizare cu genericul: „Un mediu 
curat, o viată sănătoasă” 
 
Locul desfășurării: CAS „Impact”, s. Bocșa 
Ora: 15:00 

CAS „Impact”, s. 
Bocșa 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4822591887521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828646337521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828646337521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828646337521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822591887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822591887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822591887521
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Descriere: În cadrul campaniei de salubrizare am 
făcut ordine pe suprafața aferentă centrului care 
este folosit și ca spațiu de joacă pentru beneficiarii 
centrului. Astfel, au fost colectate frunzele, crengile, 
pungile aruncate.Totodată am curățat și la fîntîna de 
unde mai luăm apă de consum. 

Campanie de sensibilizare (III) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

Colectarea şi selectarea cărţilor pentru beneficiari 
CAS „Împreună” 
 
Locul desfășurării: CAS „Împreună”  s Ciolacu Nou 
Ora: 15.00 
Descriere: difuzarea de informații cu privire la 
selectarea cărților în rândul elevilor de gimnaziu. 

Centrul de 
Asistenţă 
Socială  de Zi şi 
Plasament 
pentru Copii şi 
Familii în Situaţii 
de Risc 
„Împreună”, s 
Ciolacu Nou 

Gimnaziul 
s.Ciolacu Nou, 
biblioteca 
sătească 

beneficiarii 
centrului 

 Nu a avut loc 

Frații și surorile mai mari  
 
Locul desfășurării: CAS „Împreună” s. Ciolacu Nou 
Ora: 14:00 
Descriere: Elevii de la gimnaziul Ciolacu Nou cl a IX  
au petrecut  timpul  cu copiii beneficiarii 
CAS”Împreună” organizând jocuri şi victorine. 

CAS „Împreună” 
s. Ciolacu Nou 

Gimnaziul 
Ciolacu Nou cl 
a IX   

  https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
2159287521  

Înfrumusețarea curții școlii (II) 
 
Locul desfășurării: Clumbele preconizate pentru flori  
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Sădirea trandafirilor 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 elevi 
profesori 
părinți 

Clasele I-a – IX-a 
Diriginții de clase 
Direcția școlii 

 

Promovarea modului sănătos de viață 
 
Locul desfășurării: Biblioteca pentru copii 
Orele:  
Descrierea: Activitate în comun cu biblioteca p/u 
copii și beneficiarii CAS. 

Biblioteca 
pentru copii 

   https://www.facebook.com/nin
a.covaliuc/media_set?set=a.117
1224959611414.1073741833.1
00001717636849&type=3  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822159287521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822159287521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822159287521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822159287521
https://www.facebook.com/nina.covaliuc/media_set?set=a.1171224959611414.1073741833.100001717636849&type=3
https://www.facebook.com/nina.covaliuc/media_set?set=a.1171224959611414.1073741833.100001717636849&type=3
https://www.facebook.com/nina.covaliuc/media_set?set=a.1171224959611414.1073741833.100001717636849&type=3
https://www.facebook.com/nina.covaliuc/media_set?set=a.1171224959611414.1073741833.100001717636849&type=3
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Satul meu – mai curat, s. Izvoare 
 
Locul desfășurării: Teritoriul din preajma stației de 
autobus. 
Ora: 13:00 
Descrierea: Colectarea deșeurilor (hârtie, plastic). 

IP Gimnaziul s. 
Izvoare 

Comitetul de 
părinți al 
clasei 

Comunitatea 068664339 
Rotaru Galina, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com  

 

 

Tinerii aleg sănătatea  
 
Locul desfășurării: CAS „Vivatis„ 
Ora: 15:00 
Descrierea: Lecție educativă despre sănătate. 

CAS ”VIVATIS”                     
s. Călinești 

Asistentul 
medical din 
cadrul OMF 
Călinești, 
Bararu Oxana 

 
Medicul de 
familie OMF 
Călinești, 
Morarenco 
Ala 

Elevii L.T. ”Gh. 
Vrabie” 
Beneficiarii si 
angajații 
centrului 

0259 616 82  

Un cartof, un măr, o ceapă! (I) 
 
Locul desfășurării: Instituția de Educația Timpurie 
nr.6 
Orele: 15.00 – 16.30 
Descrierea: Colectarea de la familiile copiilor din 
instituție la dorință un cartof, un măr, o ceapă s.a. 
pentru oferirea lor persoanelor cu trai greu din 
sectorul gara – Fălești.  

Instituția de 
Educație 
Preșcolară nr.6, 
or. Fălești 

Părinții  Bătrîni 
vulnerabili 

Navroțchi Lilia – 
manager IET nr.6,  
069297793 
0259-26457, 
gradinita6@mail.ru 

 

Un strop de alinare bătrînilor singuratici 
 
Locul desfășurării: Gospodăria bătrînilor Cîșlaru 
Vladimir și Tatiana 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii le-au ajutat batrînilor la culesul 
strugurilor. 

IP Gimnaziul s. 
Izvoare 

Comitetul de 
părinți al 
clasei 

Cîșlaru 
Vladimir și 
Tatiana 

 

025969277 
Rață Iulia, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

 

Florești Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. 
Ghindeştii Noi 
 
Locul desfășurării: s. Ghindeştii Noi 
Orele: 15.00 – 16.30 

Gimnaziul s. 
Hîrtop 

1. Primăria s. 
Hîrtop    
2. LT „Mihai 
Eminescu”or. 
Ghindeşti 

Societatea 7-12-61  
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Descrierea: Lucrări de salubrizare şi amenanjare.  

În stima bătrîneţii! 
 
Locul desfășurării: s. Cerniţa 
Ora: 11.00 
Descrierea: Curăţenie în prejurul gardului şi în 
ograda celei mai bătrîne persoane din sat. 

Biblioteca s. 
Cerniţa 

Primăria s. 
Cerniţa 

Pînzari 
Varvara 

069386002 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637250527521  

Plantarea pomilor, s. Putinești 
 
Locul desfășurării: s. Putinesti 
Ora: 15.00 
Descrierea: Plantarea pomilor în curtea bisericii 

Primăria s. 
Putinesti 

 Biserica 250/35/238  

Plantarea trandafirilor, s. Putineşti 
 
Locul desfășurării: s. Putineşti 
Ora: 10.00 
Descrierea: Plantarea trandafirilor la postamentul 
din localitate 

Primăria s. 
Putinesti 

 Locuitorii 
satului 

250-35-238  

Teatru social „Sarcina nedorită” 
 
Locul desfășurării: Mărculeşti 
Ora: 13.00 
Descrierea: Consiliul raional de tineret Floreşti va 
prezenta o piesă de teatru cu tema ”Sarcina 
nedorită” unui grup de elevi cuprinşi cu vîrsta 13- 18 
ani. 

Consiliul Raional 
de Tineret 
Florești  

Consiliul 
Raional 
Florești, 
Direcţia 
Cultură, 
Turism, 
Tineret şi 
Sport 

Elevii 
or.Mărculeşti 

069021487 
 

https://www.facebook.com/11
51194281597898/photos/ms.c.
eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPt
vLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ4
5zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5so
ahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.b
ps.a.1275212352529423.10737
41859.1151194281597898/127
5212565862735/?type=3&thea
ter  

Vizită la domiciliu 
 
Locul desfășurării: s. Caşunca 
Ora: 10.00 
Descrierea: Ajutor cu produse alimentare. 

Grădiniţa de 
copii „Mugurel”, 
părinţii     

1. Primăria s. 
Caşunca        

Apetroaie 
Elena 

025067472 
068921229 

 

Glodeni Atelier – Cartea cere ajutor 
 
Locul desfășurării: Filiala Bibliotecii Publice Glodeni 
Ora: 13.00 
Descriere: Cartile reprezintă averea cea mai de preţ 

Filiala Biblioteca 
Publica Glodeni 

 Cititorii, 
bibliotecarii 

Pociumbanu Angela - 
bibliotecara 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOovMDsPtvLHFk3e~_IxVxwcxBFV~_CxhXJ45zkLiNPWUOcCVQNMLih6Pr5soahZJHTBfmBcqEnM4wVFOxtt.bps.a.1275212352529423.1073741859.1151194281597898/1275212565862735/?type=3&theater
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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, Filiala 
Bibliotecii Publice Glodeni a organizat 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. 

Grăbește-te să faci un bine (III) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: 8:00 – 8:30 
Descriere: Consilierii – elevi vor lansa o acțiune de 
caritate, colectarea de hăinuțe,încălțăminte pentru 
sezonul rece , care se vor transmite copiilor din 
familii social vulnerabile. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Primăria s. 
Cuhnești, 
Asistentă 
socială 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Suntem pentru un mod sănătos de viață (III) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei,alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  Dăruiește clipa! Dăruiește suflet! Dăruiește zâmbet! 
 
Locul desfășurării: În incinta centrului de zi ”Pasărea 
Albastră” 
Orele: 09:30 - 12:00 

1. AO Always 
Together 
2. Grupul de 
inițiativă 
Hîncești „De la 

1. Biserica din 
s. Buțeni, 
Vasile 
Prepeliță, 
preot și grupa 

Copii cu nevoi 
speciale din 
cadrul 
centrului  

Iuliana Tabacari, 
079262872 
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Descrierea: Pe parcursul a 3 ore vom desfășura 
diverse activități distractive și interactive pentru 
copii cu nevoi speciale: dans în doi (1 voluntar + copil 
cu nevoi speciale); înscenarea și teatralizarea unei 
povești pentru copii cu CES. 30 minute evaluarea 
activității. Scopul: Integrare socială, imbunatațirea 
dispoziției. 

drept la 
Acțiune” 

de voluntari; 
2. Copii de la 
A.O. Centrul 
de servicii 
pentru copii 
cu dizabilități 
„Pasărea 
Albastră” 

Salubrizarea terenului de joc, com. Bobeica 
 
Locul desfășurării: Comuna Bobeica 
Orele: 15:00 
Descrierea: Grupul de voluntari vor salubriza terenul 
de joc, gunoiul de pe teritoriul terenului de joc din 
localitatea Bobeica, vor tăia iarba de pe teritoriul 
acestuia, vor săpa la rădăcina copacilor și vor grebla 
frunzele de pe teritoriul acestuia. 

A.O. Always 
Together 
 

Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica 
 

Copii din 
Comună 
 

Coteț Gabriela 
069548867 

 

Susținerea familiilor socialmente-vulnerabile din 
mediul rural prin distribuirea produselor 
alimentare și igienice (II) 
 
Locul desfășurării: com. Ciuciuleni, Bobeica 
Ora: 8:00 – 19:00 
Descriere: 42 de familii vulnerabile cu mulți copii vor 
beneficia de ajutoare sub formă de produse 
alimentare, igienice și haine pentru copii. 
Deasemenea 12 dintre acestea vor primi suficiente 
lemne pentru întreaga iarnă, acestea fiind unele 
dintre activitățile de prevenire a abandonului 
copiilor în instituțiile rezidențiale, creîndu-le acasă, 
lîngă părinți, un mediu sigur și sănătos. 

Asociația de 
Caritate The 
Moldova Project 

1. Primăria 
com. 
Ciuciuleni  
2. Primăria 
com. Bobeica  

familii 
vulnerabile 
din r-ul 
Hîncești 

Victoria Morozov 
069379870 
morozovvictoria@gm
ail.com 

 

Ialoveni  Acțiune de sensibilizare a populației comunei 
Mileștii Mici (I) 
 
Locul desfășurării: com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni 
Ora: 14.00 – 18.00 
Descrierea: Grupul de inițiativă va distribui fluturași 
cu promovarea ideii de constituire ansamblului 
folcloric de copii „Moștenitorii”. Drept feedback 

Grupul de 
inițiativă 
„Forța”, com. 
Mileștii Mici, r-
ul Ialoveni 

LT „Mihail 
Bârcă” 
www.milestii
mici.net  

Populația 
comunei 
Mileștii Mici 

060540529 – 
Movileanu Andreea 
 
068844420 – Pulbere 
Aliona 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/#more-3258 
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persoanele care vor primi fluturașii, vor completa alți 
fluturași cu un mesaj pentru participanții la proiect. 

Ajutăm și totodată acțiuni de salubrizare efectuăm  
 
Locul desfășurării: s. Vasieni 
Orele: 10.00- 12.00 
Descrierea: Vom face curat pe o portiune de sant in 
apropierea strazii centrale care afecteaza modelul 
estetic al staului si deasemenea care creaza deranj 
batrinilor din regiune,deoarece acesta se afla in fata 
gospodariilor lor. 

Grupul de 
initiativa : 
„Tinerii activi 
din Vasieni’’ 

1. L. T. Văsieni 
2. Primăria s. 
Văsieni 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Locuitorii 
satului,in 
special batrinii  

060987439 
Igor Bodean 

https://www.facebook.com/igo
r.bodeani1/posts/17463896489
58341?viewas=1000006868993
95&pnref 
 

Activitatea de voluntariat în cadrul bibliotecii 
publice din satul Costești 
 
 
Locul desfășurării: Biblioteca publică din satul 
Costești 
Orele: 13:30-15:00 
Descrierea: Grupa de inișiativă ´Speranța´au reparat 
și readus la viață 60 de cărți din bibliotecă pentru ca 
cititorii să poată beneficia de literatura instituției pe 
o perioadă cît mai îndelungată. Activitatea s-a 
desfășurat sub titlul de ”Cartea Cere Ajutor”. 

Grupul de 
inițiativă 
„SPERANȚA´ al 
Liceului Teoretic 
„Olimp´ 

1. Biblioteca 
Publică 
Costesti 
 2. AO 
Alternativa 
www.costesti.
md 
www.alternati
va.org.md 
www.ialoveni
online.md  
 
 

Beneficiarii 
direcți ai 
activității sunt 
peste 1000 de 
cititori ai 
bibliotecii din 
satul Costești 

Crețu Adriana 
061 052 204 
adriana.cretu@list.ru 
Ionaș Mariana 
068 418 776 
IonasM2000@yahoo.
com 
Grigoriță Mariana 
068 572 740 
mr.grigorita28@gmai
l.com 
Crețu Victoria 
068 789 121 
Victoriacretu0@gmai
l.com 

http://alternativa.org.md/activi
tatea-de-voluntariat-in-cadrul-
bibliotecii-publice-din-satul-
costesti/ 
  

Doar împreună grădina școlii e mai bună 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Malcoci 
Ora: 10:00-12:00 
Descrierea: Vom organiza lucrări de salubrizare în 
curtea școlii implicînd elevii gimnaziului. 

Grupul de 
iniţiativă „Noua 
generaţie” 

Gimnaziul 
Malcoci 
 

Elevii 
Gimnaziului 
Malcoci 

Gîndea Elena 
0268 313 53 
scoalamalcoci@mail.
ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4683812917521  

Contactarea şoferului pentru închirierea 
autocarului pentru excursia din proiectul „Exist ca 
să cunosc” 
 
Locul desfășurării: LT Horeşti 
Orele: 12:00 
Descrierea: Se va contacta organizaţiile care vor 

Grupul de 
iniţiativă Tinerii 
creativi 

Fondul pentru 
Tineri Ialoveni 

Elevii LT 
Horeşti 

060526090  

https://www.facebook.com/igor.bodeani1/posts/1746389648958341?viewas=100000686899395&pnref
https://www.facebook.com/igor.bodeani1/posts/1746389648958341?viewas=100000686899395&pnref
https://www.facebook.com/igor.bodeani1/posts/1746389648958341?viewas=100000686899395&pnref
https://www.facebook.com/igor.bodeani1/posts/1746389648958341?viewas=100000686899395&pnref
http://alternativa.org.md/activitatea-de-voluntariat-in-cadrul-bibliotecii-publice-din-satul-costesti/
http://alternativa.org.md/activitatea-de-voluntariat-in-cadrul-bibliotecii-publice-din-satul-costesti/
http://alternativa.org.md/activitatea-de-voluntariat-in-cadrul-bibliotecii-publice-din-satul-costesti/
http://alternativa.org.md/activitatea-de-voluntariat-in-cadrul-bibliotecii-publice-din-satul-costesti/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683812917521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683812917521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154683812917521
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accepta să închirieze autocarul pentru excursia din 
proiectul „Exist ca să cunosc”. 

Crearea consiliului local de tineret din s. Bardar 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic ,,Aurel David” 
satul Bardar 
Orele: în timpul pauzelor școlare 
Descrierea: Organizarea adunărilor șefilor de clase, a 
careurilor și adunărilor informative. 

Grupul de 
initiativă „Green 
peace”  
 

1. LT „Aurel 
David” s. 
Bardar  
2. Primăria s. 
Bardar 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tinerii din s. 
Bardar 

Ecaterina Herta 
079128865 

 

Elaborarea listei beneficiarilor vizitei la teatru, din 
cadrul proiectului ”Crește prin teatru” 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic ”Olimp” 
Orele: 14:00 
Descrierea: În cadrul întrunirii cu psihologul Doagă 
Valentina, reprezentantului direcției liceului cu 
grupul de inițiativă se vor depista elevii din familiile 
social vulnerabile. 

A.O. EcoTerra Fondul pentru 
Tineri Ialoveni 

Elevii din 
familii social-
vulnerabile 

  

Întrunirea grupului de iniţiativă 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Puhoi, sala de 
festivitati 
Orele: 14:00 
Descrierea: La aceasta activitate vom stabili cine si 
cind va merge dupa rechizite, in ce consta 
respunsabilitatea noastra, si care este urmatoare 
activitate de grup. 

Grupul de 
initiativa „Navi” 
 

LT s. Puhoi Directi: grupul 
de initiativa 
Indirecti: 
Intreaga 
comunitate 

078791451 Nicoleta 
Modval 

 

Masa rotunda „Rolul naturii in viata cotidiana” 
 
Locul desfășurării: Sala de festivitati a liceului 
Teoretic Puhoi 
Orele: 14:00 
Descrierea: Activitatea face parte din proiectul 
,,Scoala-o gradina infloritoare’’ si are ca scop 
promovarea unui comportament ecologic si crearea 
echipelor de voluntari pentru sadirea arborilor in 
curtea liceului. 

Grupul de 
initiativa „Navi” 

1. L. T. Puhoi 
2. Primăria s. 
Puhoi 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Elevii si 
profesorii L. T. 
Puhoi 

Dorin ÎNDOITU 
078826903 
dorinindoitu@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/LT
Puhoi/posts/109667006042863
9  

https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
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Promovarea Programului Electoral şi constituirea 
Biroului electoral local 
 
Locul desfășurării: LT s. Horeşti 
Orele: 13:45 
Descrierea: Se va da citire Codului electoral şi se vor 
forma Biroul electoral local, se va alege preşedintele 
şi secretarul biroului. 

Elevii LT Horeşti, 
Grupul de 
inițiativă „Tinerii 
naturalişti” şi 
grupul „Tinerii 
creativi” 

1. L. T. Horeşti 
2. Primăria s. 
Horeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Tinerii din s. 
Horeşti 

Aurelia ATANASOV 
068488608 
060526090 

 

Salubrizarea unei râpi și a unui teren de joacă, s. 
Bardar 
 
Locul desfășurării: Centrul satului Bardar 
Orele: 16.00 
Descrierea: Văruirea copacilor, strîngerea 
gunoaielor, adunarea frunzelor, curățirea și 
pregătirea locului pentru gardul viu ce va urma să fie 
sădit. 

Grupul de 
initiativă „Green 
peace”  

1. L. T. Bardar 
2. Primăria s. 
Bardar 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Cetăţenii s. 
Bardar 

Ecaterina Herta 
079128865 

https://www.facebook.com/gro
ups/583544688499925/602702
449917482/?notif_t=like&notif
_id=1476890407614928 
 
https://www.facebook.com/gro
ups/168140963281357/?fref=nf 
 
https://www.facebook.com/has
htag/timpulpentruvoluntariat?s
ource=feed_text&story_id=785
751528230036&pnref=story 
 

Salubrizarea teritoriului Liceului Teoretic Petre 
Ștefănucă (II) 
Locul desfășurării: Teritoriul Liceului Teoretic „Petre 
Ștefănucă” 
Ora: 13:30 
Descrierea: Elevii și cadrele didactice din liceu au 
contribuit la salubrizarea și curățarea teritoriului 
liceului de deșurile menajere, precum și pregătirea 
solului pentru perioada rece a anului. De asemenea, 
a fost pregătit teritoriul unde urmează să fie plantat 
materialul săditor. 

Grupul de 
initiativa 
„Simul”, 
Ialoveni 

1. L. T. „Petre 
Ştefănucă”, 
Ialoveni 
2. Primăria 
Ialoveni 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevii şi 
cadrele 
didactice din 
liceu. 

Vera Balan 
069563509 
balanvera90@gmail.c
om 
 
 

http://ltpetrestefanuca.com/ca
mpania-de-salubrizare-imi-
pasa-deci-actionez/ 
 

Sunt un cetățean proactiv 
 
Locul desfășurării: primaria s.Vasieni 
Orele: 15.00 
Descrierea: Vom desfășura o adunarea a tinerilor din 
localitate, unde vom vorbi despre necesitatea creării 
consiliilor locale de tineret și astfel îi vom motiva să 

Grupul de 
initiativa : 
„Tinerii activi 
din Vasieni’’ 

1. L. T. Văsieni 
2. Primăria 
Văsieni 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tinerii din 
satul Vasieni 

Darii Natalia 
067750112  
 

 

https://www.facebook.com/groups/583544688499925/602702449917482/?notif_t=like&notif_id=1476890407614928
https://www.facebook.com/groups/583544688499925/602702449917482/?notif_t=like&notif_id=1476890407614928
https://www.facebook.com/groups/583544688499925/602702449917482/?notif_t=like&notif_id=1476890407614928
https://www.facebook.com/groups/583544688499925/602702449917482/?notif_t=like&notif_id=1476890407614928
https://www.facebook.com/groups/168140963281357/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/168140963281357/?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/timpulpentruvoluntariat?source=feed_text&story_id=785751528230036&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/timpulpentruvoluntariat?source=feed_text&story_id=785751528230036&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/timpulpentruvoluntariat?source=feed_text&story_id=785751528230036&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/timpulpentruvoluntariat?source=feed_text&story_id=785751528230036&pnref=story
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
http://ltpetrestefanuca.com/campania-de-salubrizare-imi-pasa-deci-actionez/
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se implice și chiar poate să candideze ca consilier 
local de tineret. 

Leova Ce pot face două mâini dibace 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură s. Borogani 
Orele: 12:00 
Descrierea: Copiii clasa VIII vor confecţiona obiecte 
hand made din materiale reciclabile. 

Primăria s. 
Borogani, 
Specialistul 
tineret 

Casa de 
Cultură s. 
Borogani 

Copiii cu 
dizabilităţi 

Damiela Balmuş  

O nouă viaţă cărţii 
 
Locul desfășurării: Biblioteca liceului 
Orele: 12:00 
Descrierea: grupul de iniţiativă al elevilor vor 
participa la reparaţia cărţilor din cadrul bibliotecii 
şcolare. 

LT „Mihai 
Eminescu” 
Leova 
 

Biblioteca LT 
„Mihai 
Eminescu” 
Leova 
 

Elevii liceului Dir. Adjunct Doina 
Ciobanu 
067105751 

 

Orașul Leova – ieri și azi… 
 
Locul desfășurării: centrul orașului Leova 
Orele: 16.00 
Descrierea: redactarea unui PPT cu imagini ale 
orașului de odinioară și din actualitate, care va fi 
proiectat la teatrul de vară , în ziua hramului orașului 

Grupul de 
voluntari  
„Elita” 
 

1. Primăria 
Leova 
2. Muzeul 
orășenesc 
Leova 

Locuitorii 
comunității 

Aurica Bacalov 
079 482 808 
 

 

Nisporeni       

Ocnița       

Orhei Ateliere practice (I) 
 
Locul desfășurării: La Vagon 
Ora: 10.00-13.00  
Descrierea: voluntarii Colegiului „Vasile Lupu" au 
organizat un şir de ateliere confecționînd brățări, 
pictând şi modelând personaje magnifice  

Clubul Tinerilor 
Filantropi 

Colegiul 
„Vasile Lupu" 

 Inga Marga 
060 671 515 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632463327521  
 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=158696
0964946763&id=100008986241
507 

Acțiune de salubrizare 
 
Locul desfășurării: s. Isacova, Monumentul ostașului 
căzut 
Orele: 13.00 
Descrierea: Acțiune de salubrizare în s. Isacova 

Grupul de 
inițiativă din s. 
Isacova 

Gimnaziul s. 
Isacova 

Comunitatea 
din s. Isacova 

Costin Rodica, 
069561567 

Nu a realizat poze 
 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
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Campanie ”Polițiști tătici la joacă cu cei mici” 
 
Locul desfășurării: Parcul or Orhei 
Orele: 13.00-14.00 
Descrierea: Jocuri și activități interactive cu 
implicarea copiilor și polițiștilor. 

Inspectoratul de 
Poliție Orhei 

Școli și 
grădinițe din 
or. Orhei 

Copii și părinți Mudrea Viorica, 
079417409 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/a.3059010896138
14.1073741834.305646416305
948/604763163060937/?type=
3&theater 
 
http://radioorhei.info/la-orhei-
copiii-din-gradinite-s-au-jucat-
cu-politistii-foto/ 
 

Ești ceea ce dăruiești (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul pentru copii ,,La Vagon" 
Orele: 14.00-16.00 
Descrierea: activități de socializare cu copiii ce 
frecventează centrul de zi ,,La Vagon", unde vor 
beneficia de ajutor la temele pentru acasa, activități 
creative si jocuri,, tematica saptaminii fiind ,,Esența 
valorii intr-un suflet de copil" 

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
„Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga,  
060 671 515 

https://web.facebook.com/pho
to.php?fbid=158696086828010
6&set=pcb.1586960964946763
&type=3&theater 
 

Hai în gașca voluntarilor! 
 
Locul desfășurării: gimnaziile și liceele din or. Orhei 
Orele: 11.00-13.00 
Descrierea: Campanie de informare despre cine? 
Ce? Cum? De ce să fii voluntar? 

Centrul de 
Tineret Orhei 

Primăria or. 
Orhei, Direcția 
de Învățămînt 

Elevii di 
clasele VIII-XI 

Corina Erhan, 
079031378 

 

O statie curata, o onoare pentru un sat (I-II) 
 
Locul desfășurării: s. Piatra si s. Jeloboc  
Orele: 15:00 
Descrierea: Ordine in statiile de asteptare. 

CCM 
„Universul” 

Gimnaziul s. 
Piatra  

Locuitorii 
satului 

Leca Sergiu, 
069573307 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=601253810078539 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4623959907521  

Rezina Acțiune de salubrizare a albiei rîului Nistru 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, malul Nistrului 
Orele: 14.00-16.00 
Descrierea: Voluntarii vor face curățenie în zona 
plajei. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Primăria or. 
Rezina, 
Serviciul 
municipal 
comunal, 
2. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Nasu Pavel 
Guja Andrei 
Duca Svetlana 
Artin Lidia, voluntarii 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637254057521  

https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/604763163060937/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/604763163060937/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/604763163060937/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/604763163060937/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/604763163060937/?type=3&theater
http://radioorhei.info/la-orhei-copiii-din-gradinite-s-au-jucat-cu-politistii-foto/
http://radioorhei.info/la-orhei-copiii-din-gradinite-s-au-jucat-cu-politistii-foto/
http://radioorhei.info/la-orhei-copiii-din-gradinite-s-au-jucat-cu-politistii-foto/
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586960868280106&set=pcb.1586960964946763&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586960868280106&set=pcb.1586960964946763&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586960868280106&set=pcb.1586960964946763&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1586960868280106&set=pcb.1586960964946763&type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=601253810078539
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=601253810078539
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=601253810078539
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623959907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623959907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623959907521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637254057521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637254057521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637254057521


92 

 

 activi,diriginții de 
clasă 

Ajută persoanele în etate 
 
Locul desfășurării: s. Cinișeuți, gospodăria doamnei 
Cebotari Raisa 
Orele: 14.00 
Descrierea: Voluntarii vor merge în gospodăria 
doamnei Raisa Cebotari pentru a da o mîină de 
ajutor persoanei în etate. Ei vor face ordine în curte. 

Biblioteca 
Publică pentru 
Copii din 
Cinișeuți 

PP „Cuvântul” 
 

 Covalenco Lidia 
060195771 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637255612521  

Aranjarea cărților pe raft 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Comunală 
Ciorna 
Orele: 12.30 
Descrierea: Voluntarii vor învăța metodica aranjării 
cărților pe raft și le vor aranja. 

Biblioteca 
Publică 
Comunală 
Ciorna 

PP „Cuvântul” 
 

 Cazacu Elena, 
069272900 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632388712521  

Covrigei pentru bunei 
 
Locul desfășurării: Grădinița nr.6 „Cucoșelul de Aur 
 
Orele: 10.00 
Descrierea: Scopul activității a mobiliza părinții și 
copii să aducă produse pentru a pregăti și a coace 
covrigei pentru bunei. Dulciurile o să fie pregătite de 
copii. 

Grădinița nr.6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

1. PP 
„Cuvântul” 
2. AO 
„Nufărul” 
 

 Gondrea Maria, 
068242088 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653249642521 f 

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (III) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 
Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Biblioteca 
Publică „M. 
Eminescu”, 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

Gestul meu contează! (III) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632376947521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637255612521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637255612521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637255612521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632388712521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632388712521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632388712521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653249642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653249642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653249642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
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Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3.Televiziunea 
locală Elita,  
4. PP 
„Cuvântul” 

Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

Haine calde pentru bunei 
Locul desfășurării: Grădinița nr.6 „Cucoșelul de Aur”, 
gr. 4-8 
 Ora: 10.00 
Descriere: Scopul activității este de a educa la copii 
dorința de a face bine. Hainele au fost aduse de copii 
împreună cu părinți. 

Grădinița nr.6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

PP „Cuvântul” 
AO „Nufărul” 
 

 Bogaciuc Zinaida, tel: 
069105336, 
zina.bogaciuc@mail.r
u, Gheorghiță T. 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653245842521  

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (III) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban Cornelia 
Lazîr Ina 
Șvațmacler Marina 

 

Îndulcim un suflet de bunici 
Locul desfășurării: Grădinița nr.6 „Cucoșelul de Aur”, 
gr. 13 
 Ora: 10.00 
Descriere: Scopul activității este de a educa la copii 
dorința de a face bine. Fructele și dulciurile au fost 
aduse de copii împreună cu părinți. 

Grădinița nr.6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

PP „Cuvântul” 
AO „Nufărul” 
 

 Bogaciuc Zinaida, tel: 
069105336, 
zina.bogaciuc@mail.r
u, Secara Olga 
 
 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653255252521  

Sănătatea are prioritate (III) 
 
Locul desfășurării: : or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: În incinta farmaciei va fi pusă la 
dispoziția vizitatorilor informația despre prevenirea 
diferitor boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință 
vizitatorilor le va fi măsurată tensiunea arterială. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653245842521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653245842521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653245842521
mailto:zina.bogaciuc@mail.ru
mailto:zina.bogaciuc@mail.ru
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653255252521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653255252521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653255252521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
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Spartachiada voluntarilor „Toamna de aur“ 
 
Locul desfășurării: terenul de sport a liceului 
Orele: 13.20,14.00-15.00 
Descrierea: Promovarea modului sănătos de viață și 
a sportului. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

CLE din 
cl.X_XII, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Roșca Oleg 
Caraman Ion 

 

Vesel și sănătos (III) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: La pauza mare pe parcursul intregii săptămîni 
Descriere: Organizarea jocurilor distractive la aer 
liber cu micuții cl. I A, B, C, D  la inițiativa elevilor din 
cl.V A, B, C. De a le comunica prin gest și atitudine că 
elevii sunt deschiși spre relații de prietenie. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 
 

1. Comisia 
metodică a 
diriginților L.T 
Alexandru cel 
Bun 
2. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

 

Rîșcani       

Sîngerei  Dăruiește un zîmbet 
 
Locul desfășurării: Centrul de plasament a copiilor 
cu nevoi speciale ”Luminița” 
Orele: 15.00 
Descrierea: Jocuri distractive. Organizarea unei ore 
de desen unde voluntarii vor ajuta copiii să realizeze 
cîte un desen.  

CSPT „Viitorul” 
SÎNGEREI 

Centrul de 
plasament a 
copiilor cu 
nevoi speciale 
”Luminița” 

Copiii 
Centrului de 
plansament 
”Luminița” 

Grîu Rodica 
069585597 
Roșca Iulia 
069939074 

 

Soroca       

Străşeni Voluntariat 50 + 
 
Locul desfășurării: centru de Zi pentru persoane in 
Etate din Straseni 
Orele: 11.00-13.00 
Descrierea: Beneficiarii centrului se vor implica in 
diverse activitati pentru a demosnstra ca virsta nu 
conteaza Slogul activitatii Fii activ implica-te.  
 

AE Neoumanist   Persoane in 
etate 

Ecaterina Bulicanu  
Coordonator proiect  
79630619 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637250527521  

Şoldăneşti Activități de salubrizare 
 
Locul desfășurării: Biserica și curtea de lîngă 
teritoriul liceului A.Mateevici 
Orele: 14.15 

IP Liceul 
Teoretic 
„A.Mateevici” 

1. Biserica sf. 
Anton, 
2. Consiliul 
Școlaresc 
3. ziarul Acasa 

Enoriașii de la 
Biserica sf . 
Anton, 
comunitatea 
orașului 

Diriginții de clasă, 
 
Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
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Descrierea: Membrii CȘ vor veni de acasă cu 
instrumente de lucru și vor face ordine în curtea 
bisericii. 

www.impulstv
.com 
 

 067587805 
lenutaciorici@gmail.c
om 

Pune-ți amprenta pentru a schimba destine 
 
Locul desfășurării: Gradinița nr.1 ”Ghiocel” 
Orele:  
Descrierea: Se va organiza o masa rotundă cu copiii 
din grădiniță, parinții. Se va informa despre ce este 
voluntariatul și ce activități de voluntariat se pot 
organiza în cadrul grădiniței. Propunere către părinți 
de colectare a îmbrăcămintei, jucariilor pentru cei 
mai triști ca noi. 

Gradinita nr.1 
„Ghiocel”, copii 
din gradinita, 
parinti, 
educatori 

1. Primăria or. 
Șoldănești, 
asistentul 
social 
2. Ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Copii din 
gradinita 
 

Director gradinitei 
Ghiocel 
Lisa Mariana 
068 052 421 

 

Ştefan 
Vodă 

Act de caritate, s.Talmaza 
 
Locul desfășurării: s.Talmaza 
Ora: 
Descriere: Acordarea ajutorului material familiei 
social vulnerabile cu 9 copii. 

Inspectoratul de 
Politie Stefan 
Voda (IPSV) 

 Familia 
Tiganas cu 9 
copii. 

069356340 
 Andrei Trofimov 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A69&set=a.276128312781
220.1073741833.10001152159
9518&type=3  
 
http://stefan-
voda.md/daruieste-lumina-
invie-speranta/  

Campanie de sensibilizare împotriva fumatului 
 
Locul desfășurării: pe strada 31 August 
Ora: 14:00 
Descriere: Activități de sensibilizare a trecătorilor vs. 
dauna fumatului și impactul negativ al acestuia 
asupra cetățenilor( prin repartizarea flyerelor și 
dulciurilor cu genericul ”Nu te otrăvi- îndulcește-te”. 

IPLT „Stefan 
Voda” 

1.ONG „Aripi 
Europene” 
2.Consiliul 
Elevilor 
3. Ziarul local 
PRIER 

Locuitorii r-
ului Stefan-
Voda 

069931957-Ștefan 
Natalia 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A69&set=a.276548659405
852.1073741835.10001152159
9518&type=3  

Oferă o mînă de ajutor 
 
Locul desfășurării: s. Tudora, str. Ion Creangă 
Ora: 14:30 
Descrierea: voluntarii vor oferi ajutor unei persoane 
în etate la pregătirea grădinii pentru iarnă. 

Centru 
Comunitar s. 
Tudora 
 

Keystone 
Moldova 

Tinerii din 
casa 
Comunitară și 
oaspeții 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276128312781220.1073741833.100011521599518&type=3
http://stefan-voda.md/daruieste-lumina-invie-speranta/
http://stefan-voda.md/daruieste-lumina-invie-speranta/
http://stefan-voda.md/daruieste-lumina-invie-speranta/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276548659405852.1073741835.100011521599518&type=3
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Taraclia Работа по реконструкции церкви 
 
Locul desfășurării: Церковь 
Orele: 13.00 
Descrierea: Облагораживание территории 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2. Прихожане 

Прихожане  
Служащие 
церкви 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 
shkairak@gmail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12759802891413
47&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8
CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1z
NUggnVhIDDAA1wymemDSmcx
I37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.b
ps.a.1275979972474712.10737
41827.100001881652352&type
=3&theater  

Telenești       

Ungheni  Акция благотворительности «Свет книги» 
 
Locul desfășurării: районнaя больницa 
Orele: 12.00 
Descrierea: Сбор книг для больных районной 
больницы. (1-12 кл.) 

Ученики, 
учителя лицея, 
Лицей 
им.А.Пушкина, 

Ученики 1-
12кл., 
учителя 
лицея 
им.А.Пушкин
а,,родители 

Гонцова В.П., 
совет лицея 

Гонцова В.П. 
069655121 
Саламаха И. 
(0236)23596 

 

Благотворительная акция «Подари радость» (III) 
 
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora:  
Descriere: Сбор игрушек для детского отделения 
районной больницы. 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
совет лицея 

Ученики 
лицея(1-
12кл.);  
Родительская 
ассоциация 

Ученики, 
пациенты и 
работники 
отделения 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Саламаха И. 
(0236)23596 

 

Act de caritate 
 
Locul desfășurării: s. Chirileni 
Orele: 14.00 
Descrierea: Lucrări de ajutor unei bătrîne, curăţenie 
în grădină şi curăţirea porumbului. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Ţeruş Maria 023675239 
Oboroc Ion 

 

Acțiune de salubrizare a drumului spre școală din 
localitate 
 
Locul desfășurării: drumul spre școală din localitate  
Orele: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii  întreprind acțiuni de salubrizare 

Gimnaziul s. 
Grăseni , elevii 
clasei a VII-a  
 

 Locuitorii 
satului  

Duminică Eudochia 
diriginta clasei a VII-a  
0236/58141 

 

Apa – izvorul vieţii, s. Chirileni 
 
Locul desfășurării: Izvorul de lîngă sat 
Orele: 12.00 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

Primăria s. 
Chirileni 

Populaţia 023675539 
Oboroc Ion 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275980289141347&set=ms.c.eJxFy8ENwDAIA8CNKgwOmP0XayPa9HvSwWu1zNUggnVhIDDAA1wymemDSmcxI37YxbsP9EC~_gEc2pG6UtRgP.bps.a.1275979972474712.1073741827.100001881652352&type=3&theater
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Descrierea: Lucrări de salubrizare şi igienizare a 
izvorului de lîngâ sat. 

Caritate: Donații familiei Ursu 
 
Locul desfășurării: La domiciliul fam. Ursu 
Orele: 13:00 
Descrierea: Elevii Clasei a III-a vor veni în ajutor 

copiilor familiei social-vulnerabile Ursu cu hăinuțe și 

dulciuri. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești, clasa 

III 

  Iachimovschi 
Luminița 
023645442 
Corduneanu 
Elena 

 

Colectarea maculaturii (III) 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 8.00-14.00 
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe care vor 
preda companiei AVE mijloacele financiare ce vor fi 
cîștigate le vom folosi la procurarea rechizitelor 
pentru copiii de la Casa pentru toți. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XII-a B, 
clasa a XII-a D 
 

Compania AVE 
Ungheni 

Copiii de la 
Centrul „Casa 
pentru toți”, 
or. Ungheni 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
Oboroc Ludmila 
069633696 

 

Curățenie în fața grădiniței „Izvoraș”, a răstignirii, 
dar și a stației de oprire din apropiere 
 
Locul desfășurării: în fața grădiniței 
Orele: 12:00 
Descrierea: Elevii din clasa a IV vor face curățenie, 
vor mătura, strînge gunoiul din fața grădiniței. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești, clasa 
IV 

1. Primăria s. 
Măcărești 
2. Grădinița 
„Izvoraș” 

 Lupu Olga 
023648001 

 

Curățenie în curtea doamnei Anastasia de pe str. 
Plămădeală 
 
Locul desfășurării: curtea doamnei Anastasia 
Orele: 12.40 
Descrierea: Un grup de băieți împreună cu 
dirigintele vor face curat în curtea doamnei sus-
numite, îi vor duce, de asemenea produse 
alimentare pe care le vor aduce de acasă. Ajutor 
acordat dmnei Ana de pe str. Zadnipru 16 la treburile 
din gospodărie (săpat, greblat, dus lemnele la loc). 

LT „M. 
Eminescu”, 10 
băieți din clasa 
a VIII-a B 
 
VI-a B 
 
Părinții elevilor 
din clasă 

 Bătrîna 
Anastasia 
 
 
 
Doamna Ana 
Crăciun 

Cojocaru Vasile 
069291893 
 
 
 
Britcari Silvia 
 069948569 
 

 

De la inimă la inimă, s. Cornești 
 

Gimnaziul s. 
Cornești, 

 3 copii din 
familia social 

Tofan Maria 
0236/39237 
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Locul desfășurării: familie social vulnerabilă 
Ora:: 12

00 

Descrierea: colectarea de haine și produse făinoase 
pentru copiii dintr-o familie numeroasă . 

părinţii vunerabilă 

Donații de jucării, rechizite „Casa pentru Toți” 
 
Locul desfășurării: LT „Gh. Asachi” 
Orele:  
Descrierea: Donații de jucării, rechizite ”Casa pentru 
Toți” 

LT „Gh. Asachi”, 
elevii, părinții 

 Copiii Centrul 
„Casa pentru 
Toţi” 

Maria Buruiană 
069060450 

 

Hai să învățăm împreună 
 
Locul desfășurării: CREI 
Orele: 13.00 
Descrierea: Vizionarea poveștilor, interpretarea 
cîntecelor pentru copii, jocuri distractive. 

Gimnaziul 
Florițoaia Nouă, 
clasa I, 
dirigintele 

 Pînzari 
Vladislav 

023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Instructaj de promovare a unui mod sănătos de 
viață, s. Cornești 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Cornești 
Ora: 13:00

 

Descriere: elevii cl .VIII-a vor veni în fața celor micuți 
elevii cl a II-a cu diverse informații, pliante, jocuri ce 
urmăresc promovarea unui mod sănătos de viață. 
 

Gimnaziul s. 
Cornești 

Centrul 
Medicilor de 
Familie s. 
Cornești 

20 elevii cl .II-
a 
 

Chirău Eleonora 
0236/39237 

 

În ajutorul bătrînilor, s. Costuleni 
 
Locul desfășurării: s. Costuleni 
Ora: 13:00 
Descriere: Asigurarea cu alimente a persoanelor 
singuratice în etate. 

Gimnaziul s. 
Costuleni, 
părinţii 
 

    

Lucrări de salubrizare în diferite regiuni ale s. 
Todireşti (III) 
 
Locul desfășurării: curăţirea izvoarelor din rîpă ,la 
intrarea în sat; curăţirea rîpilor de deşeuri 
Ora: 14:00 
Descriere: Timp de 3 zile , elevii împreună cu 
doriginţii, după ore vor salubriza teritoriul din jurul 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
a III-a B, clasa a 
V- a A, clasa a 
VII-a A, clasa a 
VI-a A și clasa a 
VII-a B 
 

Primăria s. 
Todireşti,  
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 
068377397 
 
Bulubica Diana 
068037859 
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rîpei şi vor curăţa izvoarele .Deşeurile colectate vor fi 
evacuate la gunoiştea amenajată special. 

Noi+Voi=Echipă!-ACŢIONĂM! Să salvăm râpa! 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Orele: 13.30-15.00 
Descrierea: După ploile abundente din vară,rîpa din 
mijlocul satului a fost acoperită cu recipiente din 
plastic.Două echipe de elevi colectează recipientele 
şi alte deşeuri întîlnite pentru a da viaţă rîpei. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 

  Uscatu Galina 
0236/92231 

 

Readucerea la viață a aspectului cimitirului din s. 
Florițoaia Nouă 
 
Locul desfășurării: Cimitirul din localitate 
Orele: 14.00 
Descrierea: Îngrijirea mormintelor, strîngerea 
deseurilor, plantelor uscate 

Gimnaziul s. 
Florițoaia Nouă, 
clasa IX, 
dirigintele 
 

 comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Salubrizarea teritoriului aferent lacului Delia 
 
Locul desfășurării: teritoriul aferent lacului Delia 
Orele: 14.00 
Descrierea: Vor fi adunate deșeurile de pe malul 
lacului, vor fi greblate frunzele uscate 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a X-a C 
 

 Locatarii din 
apropiere, 
populația 
orașului 

Turcu Rodica 
068087684 

 

Sprijin 
 
Locul desfășurării: Centrului de artizanat 
contemporan „Fantezie” 
Orele:  
Descrierea: Voluntarii de la AO „Adăpost și Alinare” 
și elevii de la LT ”M.Eminescu” or.Ungheni solidari 
vor oferi sprijin în amenajarea Centrului de artizanat 
contemporan „Fantezie”. 

AO „Adăpost și 
Alinare” 

LT „M. 
Eminescu” or. 
Ungheni 

  https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=755767
454562421&id=4960504338674
59  

Tîrgul moldovenesc 
 
Locul desfășurării: holul gimnaziului 
Orele: 10:10-10:25 
Descrierea: Scopul acestui tîrg a este de a colecta 
surse financiare pentru procurarea materialelor 

Gimnaziul 
s. Gherman, 
administrația, 
părinți, elevi, 
diriginți 
 

CE Gimnaziul 
s. Gherman 
 

Biblioteca 
școlii 

Consiliul de elevi 
Diriginți bibliotecarul  
0236/65293 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755767454562421&id=496050433867459
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755767454562421&id=496050433867459
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755767454562421&id=496050433867459
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755767454562421&id=496050433867459
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pentru reparația cărților deteriorate din biblioteca 
gimnaziului. 

Joi 
20 oct. 

Mun. Bălţi  Activități de voluntariat pe teritoriul CTRTC 
 
Locul desfășurării: Centrul de reabilitare și 
tratament temporar pentru Copii 
Ora: 15.00 
Descrierea: ordine pe teritoriul CTRTC 

CSPT „ATIS” 
AO „TDV”, mun. 
Bălți 

Centrul de 
reabilitare și 
tratament 
temporar 
pentru Copii 

Copii din 
centru 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
voluntari ai CPST” 
ATIS ” – Zgureanu 
Valensia 069 183 258 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

 

Jocuri de socializare 
 
Locul desfășurării: Centrul de Plasament al Copiilor 
Temporar în Situație de Risc „Drumul spre casă” 
Orele: 15.00 
Descrierea: Oră de distracție prin jocuri de 
socializare pentru copiii Centrului de Plasament 

AO „Anima” 1. Centrului de 
Resurse 
pentru Tineri 
şi Adolescenţi 
CRAT; 
2. Centrul de 
Plasament al 
Copiilor 
Temporar în 
Situație de 
Risc „Drumul 
spre casă” 

copiii 
Centrului 
„Drumul spre 
casă” 

Nonna Mihalcean 
0680 08 755 
mihalcean.n@mail.ru  
 
Renata Grădinaru 
0693 42 988 

 

Seminar informativ 
 
Locul desfășurării: str. Coșbuc 14/2 
Orele: 16:00- 18:00 
Descrierea: Informarea despre activitatea de 
voluntariat, discuții despre diferite practici, 
importanta acestuia și modalități de implicare cu 
indicarea ONG-lui gazdă, specificul acestuia și date 
de contact. În urma seminarului tinerii interesați vor 
fi informați despre ulterioarele posibilități de 
voluntariat. 

A.O. CSC 
Moldova 

A.O. Înainte 
Moldova 

Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 

 

Training „O carte în dar pentru o bibliotecă mai 
dotată” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Al.I.Cuza”, blocul 

Gimnaziul „Al. I. 
Cuza”, clasele 
primare  

Biblioteca 
Gimnaziul „Al. 
I. Cuza”, 
bibliotecara 

Biblioteca 
claselor 
primare 

Leiba Victoria 
Pantea Cristina, 
organizator 
068881973 
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claselor primare, mun.Bălți 
Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Elevii claselor primare cît și părinții 
acestora vor dona cărți pentru biblioteca din incinta 
blocului claselor primare. 

gimnaziului xtina_pantea@mail.r
u 

Mun. 
Bender  

       

Mun. 
Chişinău  

Activitate de caritate: De la inimă la inimă (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Ora: 9.00-14.00 
Descriere: implicarea voluntarilor în activitate de 
caritate: donație pentru o familie social –vulnerabilă și 
ajutor pentru bătrâni (curatenie, cumpărături etc.) 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
 mun.Chișinău, 
gr. D 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

o familie social 
–vulnerabilă și 
ajutor pentru 
bătrâni 
(curatenie, 
cumpărături 
etc. ) 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (IV) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. Împreună 
încercăm să devenim mai buni și să ne sensibilizăm 
pentru a oferi un mic ajutor celor aflați în necaz. 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 
beneficiarii 
indirecți- 
voluntarii care 
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative 

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1934717360088734/ 

Campanie de înverzire a campusului universitar 
 
Locul desfășurării: Campusul universtăţii UPS “Ion 
Creangă” 
Orele: 13:10 
Descrierea: Campanie de înverzire a campusului. 

UPS „Ion 
Creangă”,  
Centrul de 
ghidare și 
consiliere în 
carieră 

Studenţii 
voluntari 
ecologi (SVE) 

 Ciocoi V., dr., conf. 
univ.  
Gînju St., dr., conf. 
univ. 
cgcreanga@mail.ru 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Campanie de promovare a sănătăţii elevilor 
(prevenirea scoliozei) 
 
Locul desfășurării: LT „M. Marinciuc”, or. Chișinău 
Orele: 09:40 
Descrierea: Campanie de promovare a sănătăţii 
elevilor (prevenirea scoliozei) 

UPS „Ion 
Creangă”, Gr. 
104,  
Petcu Crina, 
Ciurea  
Daniela 
 

Centrul de 
ghidare și 
consiliere în 
carieră  

 Cojocaru Lidia, dr., 
conf. univ. 
cgcreanga@mail.ru 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=170655
5123004510&id=100009501151
981   

Campania eTwinning weeks, ediția 2016 (III)  
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„eTwinning”, www.plus.etwinning.net 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068 620 143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: 
Voluntariatul 50+ (după 50 de ani) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Municipală 
"B.P. Hașdeu" 
Orele: 14:00 
Descrierea: In cadrul atelierului un expert consultant 
va modera discuțiile și va colecta recomandări din 
partea participanților care dețin expertiză în 
voluntariatul 50+. Recomandările vor fi promovate 
pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre 
implementare către autoritățile publice centrale sau 
autorități publice locale. 

1. AO „Tinerii 
pentru dreptul 
la viață” (TDV) 
2. Centrul de 
Resurse „Tineri 
și Liberi” 
3. Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 

Biblioteca 
Municipală 
„B.P. Hasdeu" 

Reprezentanți 
ai instituțiilor 
publice și 
organizațiilor 
societății civile 
care dețin 
expertiză în 
voluntariatul 
vârstnicilor 

Nicolae Procopie 
079 191 587 
tdv_secretariat@yah
oo.com 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4622604692521  

Concurs de Poezie: „Împreună VOLUNTARI, Pentru 
o comunitate mai bună – SOLIDARI” (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul Comunitar pentru Copii şi 
Tineri 
Ora:  
Descrierea: : Anunţarea rezultatelor şi premierea 
cîştigătorilor. Realizarea unui mic concert 
cîştigătorilor pentru implicare şi creativitate. 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 
şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 

https://www.facebook.com/ccc
tactiv/posts/688087611339686  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706555123004510&id=100009501151981
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706555123004510&id=100009501151981
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706555123004510&id=100009501151981
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706555123004510&id=100009501151981
http://www.plus.etwinning.net/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154622604692521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154622604692521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154622604692521
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/688087611339686
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Cursul de instruire a voluntarilor Modulul IV : Mă 
afirm fără tutun, alcool și drog 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 15:00 
Descrierea: voluntarii sunt instruiti. 

CSPT Neovita  voluntarii 
CSPT Neovita 

Mardari Tatiana 
078884057 

 

Programul Internațional „Sigur.info” (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea 
siguranței pe internet și participarea în cadrul 
Programului Internațional „Sigur.info”. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Programul „Junior Achieveniment” (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„Junior Achieveniment” 

Centrul de 
Excelență în 
construcții,  
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Spune nu torturii! (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizat de 
Amnesty International Moldova. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Stop violența! Stop traficul de ființe umane! (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de La Strada. 

didactice, elevi, 
părinți, 

Centrului de 
excelență în 
construcții 

Tîrgul ONG, expoziție de carte (III) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Centrului de excelență 
în construcții 
Orele: 9.00-19.00 
Descrierea: 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Votul meu! Vocea mea! (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de CIDDCE (CEC). 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău,  
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții  
3. CIDDCE 
(CEC) 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca 

      

Briceni        

Cahul Un fruct - un zâmbet (III) 
 
Locul desfășurării: s. Brânza  
Ora: după masă 
Descriere: tinerii vor colecta fructe și apoi vor merge 
cu ele la bătrâneii din localitate. 

Gimnaziul s. 
Brânza 

 Tinerii și 
bătrâneii 

Banu Alexei - 
078541689 
banu_alexei@yahoo.
com 

 

Cantemir  Atelierul de instruire IT pentru elevii de la gimnaziu 
„M. Eminescu” 

Biblioteca 
publică 

Gimnaziul „M. 
Eminescu” 

elevii de la 
gimnaziu „M. 

0273 2 20 63 
Nechit Aurelia 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Locul desfășurării: biblioteca publică 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii prezintă cunoştinţele acumulate la 
cursuri. 

Cantemir Eminescu” 
 

Hai cu noi la film! 
 
Locul desfășurării: proiectat în aer liber, din cauză 
condițiilor meteo, sala de festivități a Liceului 
Teoretic ” D. Cantemir” 
Ora: 16:00 
Descriere: Vizionarea filmului 

Liceul Teoretic 
„D. Cantemir” 

 Elevii liceului Aurica Bacalov 
794-82-808 
 

 

Călărași Act de binefacere 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului 
Ora: 14.30 
Descriere: Ajutor financiar 

Clasa IV-B  Tataru Natalia Dodon Larisa 
060422272 

 

Activitate de caritate s. Săseni 
 
Locul desfășurării: Familia Bozu Tatiana 
Ora: 14.00 
Descriere: Pentru familia Bozu, familie numeroasă 
situația familiară grea se vor colecta colete cu haine, 
jucării, produse alimentare ș.a. 

Gimnaziul s. 
Săseni 

Consiliul 
Elevilor  

Familii 
socialment 
vulnerabile 

Arbuzneac Diana 
068431998 
dianaaga315@gmail.
com 

 

Activitate de salubrizare s. Săseni (III) 
 
Locul desfășurării: Muzeul din localitate 
Ora: 14:00 
Descrierea: Curățarea teritoriului de deșeuri 

Gimnaziul s. 
Săseni 

Consiliul 
Elevilor  

 Nazaria Eleonora 
0244 66 241 

 

Activitate de voluntariat com. Sipoteni 
 
Locul desfășurării: Centrul de Resurse din Liceul 
Teoretic ”Mihai Eminescu”, comuna Sipoteni 
Ora: 13.00– 14.30 
Descriere: Elevii mari, ce posedă abilități, vor ajuta 
elevii mici la meditații și realizarea temelor pentru 
acasă la matematică. limba română, etc. 

Liceul Teoretic 
„Mihai 
Eminescu”, 
com. Sipoteni 

Consiliul 
Elevilor LT 
„Mihai 
Eminescu”, 

Beneficiarii 
Centrului de 
resurse 

Bob Maria 
069965080 
drumeam@gmail.co
m 

 

Acțiuni în domeniul informării despre traficul de 
ființe umane 

LT „Vasile 
Alecsandri” 

IP Călărași Elevii LT 
„Vasile 

Spinei Lilia 
Jacota Veronica 
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Locul desfășurării: LT „Vasile Alecsandri” 
Ora: 08.00– 14.00 
Descriere: Prezentarea filmulețelor la ecranul din 
holul liceului , cu scopul informării elevilor despre 
pericolul traficului de ființe umane. 

Alecsandri” 

Campanie de informare despre voluntariat: 
Transmiterea informației de la egal la egal 
 
Locul desfășurării: LT „Mihai Eminescu” (dar și alte 
instituții școlare din raion) 
Ora: pe parcursul zile (în cadrul orelor de educație 
civică și a orelor de dirigenție) 
Descriere: Elevii din clasele mai mari VIII – XI-a, deja 
instruiți vor transmite informația altor colegi mai 
mici din clasele IV-VII 

Liceul Teoretic 
„Mihai 
Eminescu”, 
com. Sipoteni 

1. Membii CCC 
2. Centrul de 
resurse în 
colaborare cu 
DÎTS 
 

 Bob Maria 
069965080 
drumeam@gmail.co
m 

 

Colectarea ajutoarelor umanitare pentru familia 
Mîrzencu și vizitarea acesteia 
 
Locul desfășurării: Gimn. Hogineşti 
Ora: 14:00 – 16:00 
Descriere: Copiii vor aduce la şcoala haine, jucării, 
încălţăminte şi alte obiecte de care nu au nevoie 
acasă. 

CLE Gimnaziul s. 
Hogineşti 

1. Primăria s. 
Hogineşti, 
asistentul 
social 
2.Organizația 
Medicilor de 
Familie 
Hogineşti 
(OMF 
Hoginești) 

Familia 
Mîrzencu 

Roşca 
Cătălin,preşedintele 
CLE 

 

Curățenie și sădirea florilor în parcul din 
s.Temeleuți 
 
Locul desfășurării: În parc. 
Ora: 14:00 
Descrierea: De făcut curat și sădit pueți de 
arbori,arbuști,transportarea gunoiului. 

Gimnaziul s. 
Temeleuți 
 

1. Primăria s. 
Temeleuți, 
2.ONG 
„Izvorul rîului 
Bîc” 
 

Comunitatea Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 

 

Curăţirea teritoriului (II) 
 
Locul desfășurării: s. Hîrjauca 
Ora: 13:15 
Descrierea: Curăţirea teritoriului în afara şcolii în 
raza de 100 m. 

Gimnaziul s. 
Hîrjauca, elevii 
claselor I-IV-a 

  Canciucov 
Tatiana,Chilinciuc 
Ecaterina, Cvasiuc 
Ecaterina, Movileanu 
Liuba, Steţco Ala, 
Rotari Galina 
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060150288 

Împreuna putem dărui un zâmbet 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului Pitusca 
Ora: 14:30 
Descrierea: Act de binefacere copiilor din trei familii 
socialment vulnerabile 

Gimnaziul s. 
Pitușca, clasa V-
B 

Primăria s. 
Pitușca, 
Asistenta 
sociala 

Cherdivară 
Carolina 
Ostrovscaia 
Ludmila 

Babei Natalia 
060418301 

 

Oferirea îmbrăcămintei și produselor alimentare 
nealterabile 
 
Locul desfășurării: Azilul de bătrîni din Călărași 
Ora: 16.00 
Descriere: Azilul de bătrîni din Călărași se va ajuta cu 
îmbrăcăminte și produse alimentare nealterabile. 

Gimnaziul „Ion 
Creangă” 
Călărași 

1. Biblioteca 
Publică 
Călărași, Filiala 
2. Azilul de 
bătrîni din 
Călărași 

Persoanele în 
etate din 
Azilul de 
bătrîni din 
Călărași 

Bulgari Natalia și 
Rozembac Rodica 
 

 

Trăiește carte! 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Sadova 
Ora: 15.00 
Descriere: Membrii echipei de voluntari vor pleca la 
Biblioteca Publică Sadova cu donație de carte, apoi 
vor ajuta la reparația cărților. 

Gimnaziul s. 
Sadova 
 

Biblioteca 
Publică 
Sadova 
 

Cititorii 
bibliotecii 

Bolea Tatiana 
024475681 

 

Un stadion mai curat pentru satul nostru! 
 
Locul desfășurării: Stadionul satului Peticeni 
Ora: 15.00 
Descriere: activitate de ecologizare si igienizare a 
stadionul sportiv al satului, prin participarea 
voluntara a elevilor si a cadrelor didactice. 

Gimnaziul s. 
Peticeni 
 

Primăria s. 
Peticeni 
 

Gimnaziul 
Peticeni 
Locuitorii 
satului 
Peticeni 

Apostol Alexandru 
Apostol Diana 
dianaapostol133@g
mail.com 

 

Vizită la profesoara pensionară Avdeenco Galina 
 
Locul desfășurării: Domiciliul profesoarei 
Ora: 14.00 
Descriere: Măturarea ogrăzii, greblatul frunzelor 

Gimnaziul s. 
Dereneu, 
voluntari cl. VIII, 
IX 

CLT Dereneu Doamna 
profesoară 
pensionară 

Farmaciuc Felicia, cl. 
IX, tel. 062185594, 
Zubcu Anastasia, dir. 
Educativ, tel. 
060264421 
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Căuşeni Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (IV) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 
 
 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Cimişlia        

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia Activitate de salubrizare, com. Șuri (II) 
 
Locul desfășurării: Cîrmuirea SRL „Glia şurenilor”, 
Primăria comunei Şuri 
Orele: 14:00 
Descriere: Amenajarea spaţiului din preajma acestor 
edificii numite mai sus 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, clasa 
a VII-a  
 

1. Primăria 
com. Şuri, 
personalul 
auxiliar 
2. SRL „Glia 
Șurenilor” 

Locuitorii 
satului 
 

Grădinaru Veronica 
0 252 77 451 
069163361 
 

 

Activitate de salubrizare, com. Șuri (III) 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „V. Ciobanu” 
Orele: 14:00 
Descriere: Curăţenia pe teritoriul şcolii 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, 
diriginţii, 
personalul 
auxiliar şi elevii 
claselor a V-VIII-
IX-a 

 IP Gimnaziul 
„V. Ciobanu” 

Administraţia 
intituţiei 
0 252 77 451 
 

 

Acţiuni de igienizare şi curăţenie în şcoală şi pe 
teritoriul şcolii, s. Ochiul Alb 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „Nicolae 
Testemiţanu”, s. Ochiul Alb 
Orele: 14:00 

IP Gimnaziul 
„Nicolae 
Testemiţanu” 
s. Ochiul Alb 

 Elevii, 
profesorii, 
lucrătorii 
tehnici 

Ţarălungă Nicolae 
061048742 
Martin Maxim 
068156244 
 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Descriere: Toţi elevii din gimnaziul vor fi monitorizaţi 
de o echipă de voluntari, care îi vor ajuta se 
organizeze o zi de igienizare în instituţie, toţi vor 
participa active demonstrînd că nu sunt indiferenţi 
de sănătatea lor. Vor organiza ordine general în jurul 
şcolii, vor aduna frunzele uscate, vor grebla iorba, 
vor săpa clumbele cu flori, terenurile posibile vor fi 
măturate. 

Activități de mentorat în grădiniță, s. Pelinia (I) 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia, clasă-
grădiniță 
Orele: 15.00 
Descriere: desene colaje pe care elevii vor scrie 
mesaje și picii le vor completa, demonstrîndu-le că 
școala e o casă cu minuni. 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia 
Clasa a IV-a 

 Picii de la 
grădinița 
”Steluța” 

025258338 
 
 
 

 

Acțiune de salubrizare, s. Sofia 
 
Locul desfășurării: Pârâiașul din preajma IP 
Gimnaziul Sofia, s. Sofia 
Orele: 15.00-16.00 
Descriere: Înlăturarea vegetației uscate. 

IP Gimnaziul s. 
Sofia 
 
 

Primăria s. 
Sofia, Proca 
Victor 

 067477859 
Chiprisean Irina 

 

Acțiuni de salubrizare a teritoriului aferent 
gimnaziului și a centrului s. Popeștii de Jos 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Popeștii de Jos; s. 
Popeștii de Jos  
Ora: 13.30- 16.00 
Descrierea: curățarea teritoriului gimnaziului, 
sectorului de la gimnaziu pînă la biserică inclusiv 
teritoriul bisericii; și de la școală pînă la hotarul cu s. 
Popeștii de Sus . 

IP Gimnaziul s. 
Popeștii de Jos  

Primăria s. 
Popeștii de Jos  
 

Comunitatea  061072762 https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3298017521 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0epgTELH_14&feature=yo
utu.be 
 
Articol în „Glia drochiană” – 
„Acţiuni de voluntariat în satul 
Popeştii de Jos 

Amenajarea teritoriului în jurul bisericii, s. 
Hăsnășenii Noi (I) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 

Primăria s. 
Hăsnășenii Noi 

Biserica s. 
Hăsnășenii Noi 

Localnicii 
satului 
Hăsnășenii Noi 

025235234  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.youtube.com/watch?v=0epgTELH_14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0epgTELH_14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0epgTELH_14&feature=youtu.be
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Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 
săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

Colecție de carte „Pentru tine, cititorule” 
 
Locul desfășurării: I.P. Liceul Teoretic Pelinia 
Orele: 14.10 
Descriere: Elevii liceului vor colecta cărți pentru 
biblioteca școlii. 

LT Pelinia 
 

 Elevii liceului 
 

068047850 
Director adjunct  
Educație 
 

 

Colectare de donații 
 
Locul desfășurării: domiciliu familiei 
Orele: 15.00 
Descriere: Colectarea și înmînarea donațiilor 
colectate: rechizite, alimente și haine. 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

 Familia Talpă 
și fam. 
Cucereavîi, 
clasa a VII 

025258349 
069629264 

 

Colectarea fructului de castan 
 
Locul desfășurării: Parcul Gimnaziului Țarigrad, s. 
Țarigrad 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: A fost întocmit un grafic conform căruia 
clasa respectivă strînge fructele de caștani, 
selectîndu-le pe cele mai mari. 

IP Gimnaziul 
Țarigrad 

Întreprinderea 
Municipală 
„Gospodăria 
comunală a 
satului 
Țarigrad” 

Locuitorii 
satului 
Țarigrad 

078729176  

 Comunicare fără bariere 
 
Locul desfășurării: Centru „Ciocărlie” 
Ora: 14.00 
Descriere: voluntariat pentru copii cu dezabilităţi 

IP LTRus nr.3 
or. Drochia 

Părinţii 
elevilor din 
liceul 

Cremarenco 
Svetlana – 
prof. De 
istorie şi ed. 
civică 

069721610  

Curățenia este mama sănătății 
 
Locul desfășurării: Instituția Publică Gimnaziul 
”Viorel Cantemir ” s. Sofia 
Ora: 15:00 
Descrierea: Curățenie pe teritoriul școlii. Schițăm 
harta instituției. Repartizarea claselor primare și 
gimnaziale pe anumite sectoare ale școlii. Împreună 

Instituția 
publică 
Gimnaziul 
„Viorel 
Cantemir” 

Primăria s. 
Sofia 

Elevii 
profesorii 
consătenii 

Gîrlă Jana, director 
adjunct pentru 
educație, 069992290 
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cu profesorii, elevii vom participa activ la curățenia 
pe sectorul școlii. 

Marș de promovare a sănătății şi acces la educaţie 
 
Locul desfășurării: s. Gribova 
Ora: 14:00 
Descrierea: Sensibilizarea populației, cu privire la 
importanța modului sănătos de viață şi importanţa 
frecventării instituţiilor preşcolare şi şcolare 

IP Gimnaziul s. 
Gribova 
 

1. Primăria s. 
Gribova 
2. ONG 
„Romana” 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 
 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com 
14aramaolga@gmail.
com  
 

 

Masă rotundă „Viața în comunitate” 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Ora: 13.20-14.00 
Descrierea: Se va discuta despre regulile de viață în 
comunitate și respectarea / nerespectarea acestora. 
Se va scrieo scrisoare către primarul satului 
(scrisoare ecologică comună). 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia 

 Locuitorii 
satului 
Elevii  

060216480  

O nouă viaţă cărţilor 
 
Locul desfășurării: biblioteca din comunitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Se vor repara cărțile 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 

Biblioteca s. 
Chetrosu 
 

Elevii 
instituției 
 

Mitiliuc Nina, 
079466919 
 

 

Piesă teatralizată „Proces judiciar-Undeva într-o 
poveste” 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa „Izvoraş” s. Fîntîniţa 
Ora: 11:00 
Descrierea: Este un scenariu teatralizat prezentat de 
un grup de elevi din gimnaziu sub formă de proces 
judiciar, unde este învinuit lupul-personaj negativ din 
mai multe poveşti. Sînt invitaţi ca martori Scufiţa 
Roşie şi Vînătorul, iar ca avocat- Vulpea. Acest 
scenariu va fi prezentat în faţa copiilor din grupa 
mijlocie şi pregătitoare. 

Instituţia 
Publică 
Gimnaziul s. 
Fîntîniţa 

Grădiniţa 
„Izvoraş” s. 
Fîntîniţa 

Copiii din 
grupa mijlocie 
şi pregătitoare 

Donici Cristina, 
director adjunct 
educaţie 
079609611 

 

Să avem grijă de trecutul nostru 
 
Locul desfășurării: cimitirul din or. Drochia 
Ora: 14.30 - 17.00 
Descrierea: Elevii – voluntari vor merge, împreună 

IP Liceul 
Teoretic 
„B.P. Hasdeu” 
or. Drochia 

Administraţia 
cimitirului or. 
Drochia 

Elevii, 
profesorii 
IP Liceul 
Teoretic 
”B.P.-Hasdeu” 

Scoferţa Vitalie, 
profesor de istorie  
IP Liceul Teoretic 
”B.P.-Hasdeu” or. 
Drochia 
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cu profesorii, la mormîntul d-nului Guivan Marin, 
mult regretatul fondator al Liceului Teoretic 
”B.P.Hasdeu” or. Drochia, pentru a face curăţenie şi 
a planta  flori la mormînt şi a-i aduce un minut de 
reculegere întru memoria dumnealui. 

or. Drochia 
 

069761464 

Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi (IV) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00-14:00 
Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
 

 Colegii de 
clasă 

  

Sprijin școlar elevilor cu reușită slabă la învățătură 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: elevii se vor repartiza în grup cu cine vor 
lucra și la ce disciplină 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia 

Elevii cu 
rezultate bune 
și f. bune 
 

Elevii cu 
reușite mai 
slabe 

069629548  

Un arbore pentru dăinuirea noastră 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ,,Ştefan cel 
Mare” 
Ora: 13.15 
Descrierea: Reamenajarea terenului liceului: 
Plantarea copacilor în curtea liceului. 

IP Liceul 
Teoretic „Ştefan 
cel Mare”, 
părinţii / alţi 
reprezentanţi 
legali 

Inspectoratul 
Ecologic 
Raional 
 

Discipolii 
liceului şi a 
centrelor 
sociale din 
vecinătate 

Filip Elena 
069429206 

http://www.ipltscm.com/news?
cmd=view&id=404697  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4646887642521  

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simţi, a 
ajuta (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat pentru orice 
copil care se adresează direct sau îşi expune 
solicitarea ajutorului prin intermediul „Boxei de 
opinii şi idei”. 

LT s. Doroţcaia 1. CLT s. 
Doroţcaia,  
2. Centrul 
educaţional 
WOW 

Copiii din LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Andronatiev Eugenia 
069232090 
Galiţ Corina 
068158712 
 

 
 

Curățenie s. Coșnița 
  
Locul desfășurării: s. Coșnița 

Liceul Teoretic 
Ion Creanga s. 
Coșnița 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4623236422521  

http://www.ipltscm.com/news?cmd=view&id=404697
http://www.ipltscm.com/news?cmd=view&id=404697
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646887642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646887642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646887642521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623236422521
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Orele:  
Descriere: Elevii clasei a 12 U impreuna cu doamna 
diriginta, cu zimbet pe față si dorinta de a aduce 
propriul aport pentru prosperitatea satului Cosnita 
vor iesi in strada cu unelte si saci pentru a 
demonstra ca vor sa crească intr-un mediu sănătos si 
curat... 

Iarmaroc 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pîrîta 
Orele:  
Descriere: Iarmaroc cu scop de caritate in cadrul 
saptaminii voluntariatului organizat de Consiliul 
scolar din Gimnaziul Pîrîta 

Consiliul scolar 
din Gimnaziul 
Pîrîta 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4623231067521  

Lecție informativă „Prevenirea și combaterea 
HIV/SIDA” 
 
Locul desfășurării: L.T. „Ștefan cel Mare” 
Orele: 14.00 
Descriere: Pe data de 20 octombrie va avea loc o oră 
informativă cu tema„Prevenirea și combaterea 
HIV/SIDA”. În incinta instituției.Scopul orei este de a 
informa noua generație despre pericolul infectării ci 
HIV și respectiv prevenirea acestuia printre rîndurile 
tinerilor.În cadrul lecției elevii vor afla mai multă 
informație utilă cum ar fi:metode de transmitere a 
virusului și metode de protejare 

L.T. „Ștefan cel 
Mare”, s. 
Molovata, 
asistentul 
medical din 
instituție 

Centrul de 
sănătate din 
localitate 

Elevii claselor 
a IX și a XI 

Brașoveanu Eugenia 
024854439 
 
 

https://www.facebook.com/pg/
stefancelmaremolovata/photos
/?tab=album&album_id=18513
22408419990  

Masă rotundă „Votul tău contează” 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” Dubăsari 
Orele: 13.30 
Descriere: elevii claselor a ХII-a au accentuat 
importanta exprimarii votului. 

L.T. „M. 
Eminescu” 
Dubăsari 

 Elevii claselor 
liceale 

Alexeev Natlia 
 

https://www.facebook.com/gro
ups/333213900216971/?fref=ts  

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (IV) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 

Liceul Teoretic 
Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
250051857444  
  
http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-iii-a-a-diriginte-lesco-

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623231067521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623231067521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623231067521
https://www.facebook.com/pg/stefancelmaremolovata/photos/?tab=album&album_id=1851322408419990
https://www.facebook.com/pg/stefancelmaremolovata/photos/?tab=album&album_id=1851322408419990
https://www.facebook.com/pg/stefancelmaremolovata/photos/?tab=album&album_id=1851322408419990
https://www.facebook.com/pg/stefancelmaremolovata/photos/?tab=album&album_id=1851322408419990
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250051857444
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250051857444
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250051857444
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-iii-a-a-diriginte-lesco-eudochia-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-polevoi-larisa/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-iii-a-a-diriginte-lesco-eudochia-ajutor-din-suflet-pentru-profesorul-pensionar-polevoi-larisa/
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grădinile profesorilor pensionari. eudochia-ajutor-din-suflet-
pentru-profesorul-pensionar-
polevoi-larisa/    

Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva (IV) 
 
Locul desfășurării: Teritoriul şcolii, terenul adiacent 
(de la farmacie pînă la magazinul alimentar) 
Ora: 13.40-14.30 
Descriere: Salubrizarea teritoriului şcolii 

LT Doroţcaia Agrofirma 
“Doroţcaia 
Agro”  

337 elevi, 
58 lucrători ai 
LT Doroţcaia, 
locatarii 
vecini, elevii şi 
profesorii LT 
“Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” 
din 
Grigoriopol ce 
activează în 
schimbul II în 
incinta LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/679
452285570554   
 
http://ltdorotcaia.net/salubriza
rea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-
dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-
trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-
arghezi/  

O copilărie fericită merită fiecare copil 
 
Locul desfășurării: com. Coșnița 
Orele: 14:00-16:00 
Descriere: Elevii clasei a 10-a vor colecta hăinuțe, 
încălțăminte, rechizite școlare , dulciuri ș.a. și de la 
alți elevi din liceu. Fiecare doritor de a participa la 
acest act de voluntariat, se poate implica chiar dacă 
nu are ce să aducă de acasă. De exemplu ei pot 
organiza diverse distracții , de care foarte mulți copii 
din familiile social- vulnerabile nu au parte. Astfel 
elevii vor distribui toate cele colectate copilașilor 
puțin mai triști ca noi și se vor strădui să trezească în 
ei o speranță că ziua de mîine va fi mai bună. 

L.T. „Ion 
Creangă” 

Magazinul 
„Lumea  
Copiilor” 
 

Copii din c. 
Coșnița 
 
 

069703906 https://www.facebook.com/Lic
eul-Teoretic-Ion-
Creang%C4%83-com-
Co%C5%9Fni%C5%A3a-
949216478426293/?fref=ts 
 

O viață mai bună împreună 
 
Locul desfășurării: s. Holercani 
Orele:  
Descriere: Un mic ajutor oferit cu mult drag 
bătrînilor. Voluntarii în colaborare cu Centrul Social 
"Casa Nadejda" Holercani 

Liceul Holercani Centrul Social 
"Casa 
Nadejda" 
Holercani 

  https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=267976
020265045&id=1000115794782
10  

https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/679452285570554
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
http://ltdorotcaia.net/salubrizarea-teritoriului-lt-dorotcaia-r-dubasari-nu-e-destul-s-fii-bun-trebuie-sa-fii-bun-de-ceva-t-arghezi/
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267976020265045&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267976020265045&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267976020265045&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267976020265045&id=100011579478210
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Sat curat – bucuria ochilor (IV) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Sănătatea mediului – sănătatea mea 
 
Locul desfășurării: „Rîpa școlii” 
Orele: 14:00 
Descriere: Ordine la rîpa din spatele gimnaziului, 
sădirea copacilor. 

Gimnaziul Roghi Ocolul silvic 
„Marina 
Roșcea” 
Dubăsari 
 

Peste 800 
oameni 

Casianov Galina 
060281920 
 
Casianov Ion 
079481253 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100013802810118&
fref=ts 

Edineţ        

Fălești  Activități de salubrizare s. Obreja Veche (I) 
 
Locul desfășurării: În fața bisericii (gardului, terenul 
de joacă a copiilor, la stație, la izvorul din centrul 
satului Obreja, lîngă gardul cimitirului, pe stdionul 
satului). 
Orele: 14.00 – 16.00 
Descriere: Elevii au greblat, măturat, au strîns hîrtiile 
(sticle, cutii ...) 

IPGimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
s. Obreja Veche 

Parteneri de 
business 
Alexandrov 
Gheorghe 

Enoriașii,  
Băștinașii 

Ganea – Cucu Stela, 
(0259) 65799 
Chistol Lucia, 
(0259)65062 
Stîrcu Ala,(0259) 
65096 
Janu Maria,(0259) 
65831 

 

Campania de promovare a voluntarului (III) 
 
Locul desfășurării: LT „M. Eminescu” or. Făleşti 
Ora: 11:00 
Descriere: Voluntarii centrului „Casa Speranţei” au 
colectat haine, jucării, cărţi pentru un copil din 
familie săracă din or. Făleşti. Copiii, persoanele 
participante la campanie au primit în semn de 
recunoştinţă simbolul voluntarului (simbol ce poate 
fi prins la mînă, la dorinţă, în perioada întregii 
campanii). 

Centrul de 
asistenţă 
specializată şi 
formare 
continuă „Casa 
Speranţei” or. 
Fălești 

 Elevi cl. 9-12 
LT „M. 
Eminescu” or. 
Făleşti 

 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/photos/a.10
154827465312521.1073742021
.263119737520/101548274654
07521/?type=3&theater  

Campanie de sensibilizare (IV) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10154827465312521.1073742021.263119737520/10154827465407521/?type=3&theater
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Cumpără și dăruiește un zâmbet 
 
Locul desfășurării: Locuința protejată din Fălești 
Orele: 13.00 – 17:00 
Descrierea: Tinerii voluntari vor organiza o expoziție-
vânzare a lucrărilor confecționate de către 
beneficiarii serviciului. Beneficiarii Locuinței 
protejate vor avea parte de un mic concert-surpriză, 
dar și surprize materiale: ață pentru confecționarea 
altor lucrări și o inimă, ce va fi confecționată cu 
implicarea nemijlocită a tinerilor din serviciul 
Locuința protejată. 

Locuința 
protejată din 
Fălești 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4686883067521  

Izvor curat- apă curată 
 
Locul desfășurării: la izvor  
Orele: 13.00 – 17:00 
Descrierea: Acțiune de salubrizare, afînarea 
pămîntului, purificarea solului, vopsirea pomilor etc. 

Inspectoratul de 
Poliţie Făleşti şi 
Inspectoratul 
Ecologic de Stat, 
filiala Făleşti 

Reprezentant
ul Guvernului 
în teritoriu d-
na Lilia 
Osoianu 

Întreaga 
comunitate 

025922520 
025922644 
 
Şef al IP Făleşti 
locotenent-colonel 
de poliţie  
Oleg Gherman 
tel:078750479 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4828689837521  

Înfrumusețarea curții școlii (III) 
 
Locul desfășurării: Clumbele preconizate pentru flori  
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Sădirea trandafirilor 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 elevi 
profesori 
părinți 

Clasele I-a – IX-a 
Diriginții de clase 
Direcția școlii 

 

Oferim ajutor persoanelor vîrstnice 
 
Locul desfășurării: Gospodăria pensionarei din sat 
Grigori Maria 
Ora: 13:00 
Descrierea: Lucrul în grădină:adunarea uscăturilor și 
pregătirea solului pentru aratul de toamnă.                                                        

IP Gimnaziul 
Izvoare 
 
 
 
 
 

Comitetul de 
părinți al 
clasei. 

Cetățeana 
Grigori Maria 
 

069247394 
Iutiș Liudmila, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

 

 

Sîntem alături de fiecare 
 
Locul desfășurării: Invalida Rotaru Eudochia 
Ora: 14:30

 

Descrierea: Pregătirea grădinii pentru aratul de 
toamnă,curățenie în casă. 

IP Gimnaziul 
Izvoare, 
comitetul de 
părinți al clasei, 

Primăria 
Izvoare 

Rotaru 
Eudochia 

025956672 
Rusu Eugenia, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

 

 

Salubrizarea adiacentă a IP Făleşti Inspectoratul de Reprezentant Efectivul  Şef al IP Făleşti  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154686883067521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154686883067521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154686883067521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828689837521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828689837521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828689837521
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Locul desfășurării: IP Făleşti 
Orele: 13.00 – 17:00 
Descrierea: afînarea pămîntului, purificarea solului, 
vopsirea pomilor şi a bordurei. 

Poliţie Făleşti ul Guvernului 
în teritoriu d-
na Lilia 
Osoianu 

IP Făleşti 
 

locotenent-colonel 
de poliţie  
Oleg Gherman 
tel:078750479 

Un cartof, un măr, o ceapă! (II) 
 
Locul desfășurării: Instituția de Educația Timpurie 
nr.6 
Orele: 15.00 – 16.30 
Descrierea: Colectarea de la familiile copiilor din 
instituție la dorință un cartof, un măr, o ceapă s.a. 
pentru oferirea lor persoanelor cu trai greu din 
sectorul gara – Fălești.  

Instituția de 
Educația 
Preșcolară nr.6, 
Fălești, părinții 

 Bătrîni 
vulnerabili 

Navroțchi Lilia – 
manager IET nr.6,  
069297793 
0259-26457, 
gradinita6@mail.ru 

 

Florești Act de voluntariat, s. Cerniţa 
 
Locul desfășurării: s. Cerniţa 
Ora: 11.00 
Descrierea: Elevii clasei a IX vor ajutat prin 
gospodărie o învăţătoare pesionară. 

Gimnaziul din s. 
Cerniţa 

Primăria s. 
Cerniţa 

Dogotari 
Tatiana 

068194150  

Activitate de salubrizare a malului r. Răut 
  
Locul desfășurării: malul r. Răut s. Ţîra 
Orele: 11.00 – 15.30  
Descrierea: Lucrări de salubrizare şi amenanjare 

Primăria s. Ţîra  comunitatea 7-12-61  

Glodeni  Flash mob, or. Glodeni 
 
Locul desfășurării: centru Glodeni 
Orele: 15.00 
Descriere: Sensibilizarea comunitatii, dans. 
Distribuirea materialelor informative. 
 

Centru de 
sanatate 
prietenos 
tinerilor 
„Speranta” 

 comunitatea 068388758  

Grăbește-te să faci un bine (IV) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: 8:00 – 8:30 
Descriere: Consilierii – elevi vor lansa o acțiune de 
caritate, colectarea de hăinuțe,încălțăminte pentru 
sezonul rece , care se vor transmite copiilor din 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Primăria s. 
Cuhnești, 
asistent social  
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068 734 210 
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familii social vulnerabile. 

Ora informativă 
 
Locul desfășurării: CSPT „Speranța” 
Ora: 14.00 
Descrierea: discutii interactive despre importanța 
voluntariatului 

CSPT 
„SPERANTA” 

 7 voluntari 068 388 758  

Reciclarea maculaturii în incinta liceului 
 
Locul desfășurării: Biblioteca IP LT,,Vasile Coroban 
Glodeni 
Ora: 15:00-17:00 
Descriere: Elevii vor colecta maculatura pe lîngă 
biblioteca școlară. Banii acumulați se vor folosi în 
sponsorizarea activităților extracurriculare în 
instituție. 

IP LT „Vasile 
Coroban” 
Glodeni, părinții 
elevilor, elevii, 
profesorii 

 Elevii liceului  024923331 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632472337521  

Suntem pentru un mod sănătos de viață (IV) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei, alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  A clown for children/ Un clovn pentru un copil 
 
Locul desfășurării: În incinta centrului de zi ”Pasărea 
Albastră”, or. Hîncești 
Ora: 13:20-15:00 
Descrierea: Deghizarea unui voluntar in clovn. 
Activități interactive și jocuri de mișcare cu copii cu 
nevoi speciale.  
Pregătirea unei torte cu mere împreună cu copiii. 
Scopul: Interacțiunea cu copii. Crearea bunei 
dispoziții pentru copii cu nevoi speciale. 

ONG Always 
Together 
 
Grupul de 
inițiativă „De la 
drept la 
Acțiune”, 
Hîncești 

A.O. Centrul 
de servicii 
pentru copii 
cu dizabilități 
„Pasărea 
Albastră” 

Copii cu nevoi 
speciale din 
cadrul 
centrului 

Iuliana Tabacari 
079262872 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632472337521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632472337521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632472337521
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Dar din dar se face rai 
 
Locul desfășurării: r. Hânceşti, s. Leuşeni 
Ora: 15.30 
Descrierea: Donaţii pentru o familie vulnerabilă 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

 Familie social 
dezavantajată 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 

 

Împreună pentru o comunitate mai curată 
 
Locul desfășurării: Strada centrala a comunei 
Lapusna 
Ora: 14:30 - 16:00 
Descrierea: Echipa de voluntari CVL va colecta 
deseurile de pe strada centrala (4 km) , in colaborare 
cu primaria care va oferi saci , manusi si un tractor 
care va transporta deseurile la groapa de gunoi. 

Clubul de 
voluntari din 
Lapusna (CVL) 

Primăria com. 
Lapusna 

Beneficiarii 
vor fi locuitorii 
comunei 
Lapusna 

Gabura Cristina 
078518447  

 

O oră de povești la grădinița „Ghiocel” 
 
Locul desfășurării: Grădinița „Ghiocel” 
Ora: 15:00 
Descrierea: Voluntarii, cîte 2-3 în grupă, vor citi cîte 
o oră povești, în cele cinci grupe. Voluntarii vor 
aduce buna dispozitie atît copiilor cit și educatorilor. 
Scopul este de a destinde atmosfera și de a 
interacționa cu copii de la grădiniță. 

A.O. Always 
together 

1. Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica,  
2. Gimnaziul 
din Bobeica,  
3. Grădinița 
„Ghiocel” 

100 copii din 
grădiniță 

Lozinschi Raisa 
061044717 

 

Ialoveni  Acţiune de salubrizare com. Ruseştii noi 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Ruseştii noi 
Ora: 14.00  
Descrierea: Implicarea elevilor din comuna Ruseştii 
Noi într-o acţiune ecologică, şi anume curăţenia în 
curtea şcolii şi în afara teritoriului. 

Liceul Teoretic 
Ruseştii Noi 

Primăria 
Ruseştii Noi 
 

Locuitorii s. 
Ruseştii Noi, 
elevii LT 
Ruseştii Noi 

060234874 
Silvia Bolocan 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/  

Acțiune de sensibilizare a populației comunei 
Mileștii Mici (II) 
 
Locul desfășurării: com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni 
Ora: 14.00 – 18.00 
Descrierea: Grupul de inițiativă va distribui fluturași 
cu promovarea ideii de constituire ansamblului 
folcloric de copii „Moștenitorii”. Drept feedback 
persoanele care vor primi fluturașii, vor completa alți 

 Grupul de 
inițiativă 
„Forța”, lider 
Movileanu 
Andreea, 
mentor Pulbere 
Aliona 

LT „Mihail 
Bârcă” 
www.milestii
mici.net  

Populația 
comunei 
Mileștii Mici 

060540529 – 
Movileanu Andreea 
 
068844420 – Pulbere 
Aliona 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/#more-3258 

http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/
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fluturași cu un mesaj pentru participanții la proiect. 

Afișarea fișelor informative pe panourile 
informative din s. Țipala  
 
Locul desfășurării:: satul Tipala 
Ora: 15:00-16:00 
Descrierea: liderul grupului de initiativa , Popa 
Marius si inca 2 membrii au afișat fisele. Fisele care 
informau despre păstrarea naturii au fost afișate pe 
panourile informative din sat.  

Grupul de 
initiativa 
„Coloritul" 

 Membrii 
grupului ne 
initiativa 

Popa Marius  
060220304 / 
026861437 
marius.popa.2014@
mail.ru 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=58551921163508
4&set=pcb.351830505168413&
type=3&theater  

Amenajarea cabinetului de ed. tehnologică în 
incinta LT „Olimp”, s. Costești 
 
Locul desfășurării: LT “Olimp” 
Ora: 15.00  
Descrierea: Vom amenaja auditoriul cu obiecte de 
decor, scaune și mese în conformitate cu necesitatea 
creării și oferirea condițiilor necesare beneficiarilor. 

Grupul de 
initiativa 
„Inspiraţie”, 
Costeşti 

1. L. T. 
„Olimp”, 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
4. ONG 
„Alternativa” 

Elevii L. T. 
„Olimp”, 
Costeşti 

Andoni Andreea  
068224534  
Andoni_andreea@ya
hoo.com 

http://alternativa.org.md/grup
ul-de-initiativa-inspiratie-
promoveaza-voluntariatul-prin-
actiuni-sociale/#more-3336  

Atelier de lucru al Biroului electoral pentru alegerea 
Consiliului Local de Tineret 
 
Locul desfășurării: Liceul teoretic Puhoi 
Ora: 14:00 
Descrierea: Se va organiza un atelier de lucru in 
colaborare cu echipa „NAVI”. Se vor discuta intrebari 
referitoare la alegerile locale de tineret. Vom stabili 
BEL, locul desfasurarii alegerilor si reguli de grup. 

Grupul de 
inițiativă „Cheia 
Succesului” 

1. L. T. Puhoi 
2. Primăria 
Puhoi 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tinerii din s. 
Puhoi 

078791451 Nicoleta 
Modval 

 

Curăţirea terenului de resturile vegetale (I) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Costeşti 
Ora: 13:40 – 15:30 
Descrierea: Vor fi mobilizaţi mai multi voluntari 
pentru a participa la curăţirea terenului necesar 
pentru sădirea materialului saditor. 

Grupul de 
iniţiativă 
„Speranţa”, 
Costeşti 

1. L. T. 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Cetăţenii care 
locuiesc in 
jurul liceului , 
dar si elevii 
liceului 

060431921 
Meriacre Iulia 
meriacre.iulia@mail.r
u 
069660120 
Dudnicenco Ion 
nicudud@yahoo.com 

 

Curăţarea teritoriului inclus în proiectul „Teren de 
joacă pentru copii” 

LT Horeşti, 
administraţia, 

1. Primăria 
Horeşti 

Locuitorii, 
copiii satului 

Aurelia ATANASOV 
068488608 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585519211635084&set=pcb.351830505168413&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585519211635084&set=pcb.351830505168413&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585519211635084&set=pcb.351830505168413&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585519211635084&set=pcb.351830505168413&type=3&theater
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
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Locul desfășurării: s. Horeşti 
Ora: 13:45 
Descrierea: Se vor organiza elevii claselor a VIII-a şi a 
IX-a pentru a face curat pe teritoriul indicat în 
proiectul „Teren de joacă pentru copii”. 

elevii 
 
Grupul de 
inițiativă „Tinerii 
naturalişti” 

2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Horeşti 060526090 

Întocmirea problemelor la nivel de sat 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Costeşti 
Ora: 14:00 – 15:00 
Descrierea: Întocmirea unui plan ce ţine de 
probleme satului care apoi vor fi discutate la şedinte. 

Biroul Electoral 
Local 

 Tinerii 
localităţii 

060431921- Meriacre 
Iulia 
meriacre.iulia@mail.r
u 
 

 

Salubrizarea teritoriului unde urmează să fie 
plantat material săditor 
 
Locul desfășurării: L.T.Puhoi 
Ora: 12:00 
Descrierea: Un grup de elevi au salubrizat o parte 
din teritoriul unde urmeaza sa fie construit un parc 
natural. 

L.T.Puhoi  Elevii, 
comunitatea 

Indoitu Dorin 
78826903 
dorinindoitu@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/LT
Puhoi/posts/109667006042863
9  

Selectarea participanţilor din familii social-
vulnerabile pentru o excursie la teatru 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Ruseştii Noi 
Ora: 11:30 
Descrierea: Vom selecta elevii din familiile social 
vulnerabile şi elevii cu CES pentru a merge la teatru. 

Consiliul 
Şcolăresc al 
elevilor din 
Liceul Teoretic 
Ruseştii Noi 

1. L. T. Ruseştii 
Noi 
2. Primăria 
Ruseştii Noi 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevii din 
clasele a V-IX 
din famiiliile 
social 
vulnerabile 

060234874 
Silvia Bolocan 

 

Şedinţa Biroului electoral local de tineret pentru 
întocmirea problemelor tinerilor din s. Costeşti 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Costeşti 
Ora: 14:00 – 15:00 
Descrierea: Întocmirea unui plan ce ţine de 
problemele tinerilor din sat. 

Grupul de 
iniţiativă 
„Speranţa”, 
Costeşti 

1. L. T. 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Tinerii din s. 
Costeşti 

060431921 Meriacre 
Iulia 
meriacre.iulia@mail.r
u 
 

 

Ședința grupului de inițiativă „Coloritul" 
 
Locul desfășurării: Sala de sport a Liceului Teoretic 
Țipala 
Ora: 14:30 

Grupul de 
initiativa 
„Coloritul" 

LT Țipala 
 

Membrii 
grupului ne 
initiativa 

Popa Marius  
060220304 / 
026861437 
marius.popa.2014@
mail.ru 

https://www.facebook.com/gro
ups/351150875236376/  

https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
https://www.facebook.com/LTPuhoi/posts/1096670060428639
https://www.facebook.com/groups/351150875236376/
https://www.facebook.com/groups/351150875236376/
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Descrierea: 
 Mai intii de toate se va discuta cu mentorul 
grupului. La sedinta se va discuta despre problemele 
ce tin de proiectul „Un sat frumos -- un viitor 
prosper", si anume problemele ce tin de cumpararea 
materialelor de constructie pentru sudarea, 
ansamblarea si vopsirea a 15 banci. Un alt subiect va 
fi activitatea grupului nostru în cadrul SNV. Câțiva 
membrii au decis déjà ca pe lângă activitatea noastră 
să ajute (ca voluntari) Consiliul Local de Tineret 
Țipala în activitatea lor de salubrizare. 

Şedinţa Biroului Electoral local pentru alegerile de 
creare a consiliului local de tineret 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic ”Ion Pelivan” 
Ora: 14:00 
Descrierea: Vom organiza o ședință cu cei 5 membri 
în care vom hotărî să realizăm un careu unde vom 
informa elevii despre consiliul local care urmează a fi 
creat. 

LT „Ion Pelivan”, 
Răzeni 

1. Primăria s. 
Răzeni 
2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tinerii din 
comuna 
Răzeni 

Elena Rusu, 
069822861 

 

Ședință a Biroului Electoral Local de Tineret Mileştii 
Mici 
 
Locul desfășurării: Sala metodică LT „Mihail Bârcă” 
Ora: 14:00 
Descrierea: Biroul Electoral Local se va întruni în 
ședință de lucru. Ordinea de zi: cu privire la 
procedura de înregistrare a candidaților electorali. 

LT „Mihail 
Bârcă”, Bardă 
Aliona, director 
adjunct pentru 
educaţie, 
profesor 
educaţie civică 

Consiliul Local 
de tineret 
Mileştii Mici 
www.milestii
mici.net 

Tinerii din 
comuna 
Mileştii Mici 

069602295 – Bardă 
Aliona 
 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/#more-3258  

Pregatirea teritoriului selectat în cadrul proiectului 
„Schimbarea suntem noi” 
 
Locul desfășurării: LT Tipala 
Ora: 14.00 
Descrierea: In cadrul acestei activitati vom mobiliza 
elevii-voluntari la pregatirea, curatirea teritoriului 
selectat, pentru a incepe in curind lucrarile. 

Consiliul Local 
de Tineret 
Ţipala  

1. L. T. Ţipala 
2. Primăria s. 
Ţipala 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevi, cadre 
didactice ale 
liceului  

Maria GHEŢIU  
068 818 468 

https://www.facebook.com/CL
TTipala/posts/17751196394107
23?pnref=story 
 

Leova Bibliotecar pentru o oră 
 
Locul desfășurării: Sala de lectură 

Biblioteca 
Publică „Iurie 
Matei” 

 Tinerii 
vizitatori ai 
bibliotecii 

079855910  

http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775119639410723?pnref=story
https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775119639410723?pnref=story
https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775119639410723?pnref=story
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Ora: 14:00 
Descrierea: Tinerii vizitatori ai bibliotecii vor intra în 
rolul de bibliotecar. 

În ajutorul aproapelui (I) 
 
Locul desfășurării: or. Leova la domiciliile familiilor 
Ora: 08:30 
Descrierea: Voluntarii Liceului vor colecta produse 
alimentare şi vor dona familiilor social-vulnerabile. 
Pe parcursul a 2 zile se va efectua colectarea de 
produse. 

LT „Constantin 
Spătaru” 

AO 
„EuroClub” 

Familii social 
vulnerabile 

079 959 859 
060 524 136 

 

Nisporeni Milești – citește, recită și promovează tinere 
talente! 
 
Locul desfășurării: Biblioteca publica locala s. Milești 
Ora: 14:00 
Descrierea: Scopul activității este de a promova 
voluntariatul în biblioteci nu numai în rândurile 
tinerilor,copiilor adolescenților, dar și în rândurile 
maturilor, promovarea tinerilor talente. Tinerii își vor 
prezenta albumurile lor de poezii, povestioare, 
cântece. Ei vor sta de vorbă cu scriitorii invitați și vor 
pune întrebări acestora despre valorile raionului 
Nisporeni etc. Se va promova îndemnul de a merge 
la bibliotecă și se va discuta despre problemele cu 
care se confruntă bibliotecile în localitate, despre 
reușite, despre cei mai activi cititori, dar și despre 
cărțile citite în prezent. Se vor plasa în incinta 
Primăriei pentru a fi votate de public cele mai reușite 
fotografii și cu cele mai multe aprecieri care au fost 
plasate pe pagina de Facebook în cadrul concursului 
cu genericul ”Milești-satul meu de vis”. 

AO „Centrul de 
Informare si 
comunicare 
Midava” 
 

1. Primăria s. 
Milești 
2. Biblioteca 
publică s. 
Milești 
3. Ziarul 
raional 
„Deșteptarea”
4. Scriitor de 
la Nisporeni 

Tineri, 
voluntari, 
localnici 

Zinaida Chitoroaga  
069320126 
zchitoroaga@mail.ru 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015463
7409162521  

Ocnița       

Orhei Ateliere practice (II) 
 
Locul desfășurării: La Vagon 
Ora: 10.00-13.00  
Descrierea: voluntarii Colegiului „Vasile Lupu" au 
organizat un şir de ateliere confecționînd brățări, 

Clubul Tinerilor 
Filantropi 

Colegiul 
„Vasile Lupu" 

 Inga Marga 
060 671 515 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632463327521  
 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=158696

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154637409162521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154637409162521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154637409162521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154637409162521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
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pictând şi modelând personaje magnifice  0964946763&id=100008986241
507 

Educația sexuală 
 
Locul desfășurării: LT I.L. Caragiale 
Ora: 13.00 
Descrierea: educație de la egal la egal în sănătatea 
sexual reproductivă 

Y-PEER  
Cspt Orhei 

LT I.L. 
Caragiale 

Elevii cl XI Brădescu Victoria, 
078016679 

https://web.facebook.com/pho
to.php?fbid=178495793841180
1&set=pcb.1784958865078375
&type=3&theater 
 

Ești ceea ce dăruiești (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul pentru copii ,,La Vagon" 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: activități de socializare cu copiii ce 
frecventează centrul de zi ,,La Vagon", unde vor 
beneficia de ajutor la temele pentru acasa, activități 
creative si jocuri,, tematica saptaminii fiind ,,Esența 
valorii într-un suflet de copil" 

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga, 
060671515 

https://web.facebook.com/pho
to.php?fbid=158749757489310
2&set=pcb.1587497938226399
&type=3&theater 
 

Modul sănătos de viață 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pelivan 
Ora: 12.50 
Descrierea: educație de la egal la egal despre modul 
sănătos de viață 

Y-PEER  
Cspt Orhei 

Gimnaziul s. 
Pelivan 

Elevii clasei IX Bacaliuc Elena, 
069788464 

 

Școala mamei 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 10.00-12.00 
Descrierea: Seminar interactiv pentru femeile 
însărcinate. 

Cspt Orhei 1. Colegiul de 
Medicină 
Orhei 
2. Centrul de 
Sănătate nr.1 

Femeile 
însărcinate 

Taras Svetlana, 
069957700 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=600888433448410 
 

Rezina Amenajarea părculețului 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. 27 August  
Ora: 13.20-15.30 
Descrierea: Scopul activității este de a sensibiliza 
comunitatea asupra necesității unui mediu sănătos 
de viață și a demonstra importanța muncii de 
voluntariat. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Primăria or. 
Rezina 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Nasu Pavel 
Guja Andrei 
Duca Svetlana 
Artin Lidia, voluntarii 
activi, diriginții de 
clasă 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632479447521  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1784957938411801&set=pcb.1784958865078375&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1784957938411801&set=pcb.1784958865078375&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1784957938411801&set=pcb.1784958865078375&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1784957938411801&set=pcb.1784958865078375&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1587497574893102&set=pcb.1587497938226399&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1587497574893102&set=pcb.1587497938226399&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1587497574893102&set=pcb.1587497938226399&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1587497574893102&set=pcb.1587497938226399&type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600888433448410
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600888433448410
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600888433448410
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632479447521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632479447521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632479447521
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Curățenie în curtea școlii 
 
Locul desfășurării: Şcoala Profesională or. Rezina 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii instituției date au făcut curat în 
curtea școlii 

I.Î. Şcoala 
Profesională 
or.Rezina 

PP „Cuvântul” 
 

 Ana  
068537380, 
025624362, 
scoalaprofesionala.re
zina@imbox.ru 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=113128
2896978920&id=372688006171
750  

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (IV) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 
Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Biblioteca 
Publică „M. 
Eminescu”, 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

Gestul meu contează! (IV) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 
Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3.Televiziunea 
locală Elita,  
4. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632376947521  

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (IV) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban Cornelia 
Lazîr Ina 
Șvațmacler Marina 

 

Nu fi indiferent! 
 
Locul desfășurării: st. Șciusev, lîngă piața agricolă 
Ora: 9.00-13.00 
Descrierea: Trecătorii vor primi flaere cu mesajul să 
nu fie indiferenți și să meargă la alegerile 

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 
 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632232627521  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131282896978920&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131282896978920&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131282896978920&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131282896978920&id=372688006171750
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632232627521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632232627521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632232627521
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prezidențiale din 30 octombrie 2016, fiindcă- Votul 
lor contează! 

Reparaţia drumului 
 
Locul desfășurării: Şcoala Profesională or. Rezina 
Ora: 14:00 
Descrierea: Reparaţia şi curăţirea drumului din 
interiorul instituţiei și promovarea muncii de 
voluntariat. 

I.Î. Şcoala 
Profesională 
or.Rezina 

PP „Cuvântul” 
 

 Ana  
068537380, 
025624362, 
scoalaprofesionala.re
zina@imbox.ru 

Nu s-a realizat 

Sănătatea are prioritate (IV) 
 
Locul desfășurării: : or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: În incinta farmaciei va fi pusă la 
dispoziția vizitatorilor informația despre prevenirea 
diferitor boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință 
vizitatorilor le va fi măsurată tensiunea arterială. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

1. AO 
„Nufărul” 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

Vesel și sănătos (IV) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: La pauza mare pe parcursul intregii săptămîni 
Descriere: Organizarea jocurilor distractive la aer 
liber cu micuții cl. I A, B, C, D  la inițiativa elevilor din 
cl.V A, B, C. De a le comunica prin gest și atitudine că 
elevii sunt deschiși spre relații de prietenie. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comisia 
metodică a 
diriginților L.T 
Alexandru cel 
Bun 
2. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni Voluntariat, beneficii si provocari 
 
Locul desfășurării: centru de Zi pentru persoane in 
Etate din Straseni 
Ora: 11.00-13.00 
Descriere: Studentii USM facultatea de asistenta 
Sociala vor vizita si vor impartasi experienta de 
volunat cu beneficiarii centrului de zi 

AE Neoumanist  
 
 
 
 
 
 
 

USM, 
Facultatea de 
Sociologie și 
asistență 
Socială 
 
 
 

Studenti, 
Persoane in 
etate din 
cadrul 
centrului  
 
 
 

Liliana Salcutan , 
lector universitar 
079094353 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637257047521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637257047521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637257047521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637257047521
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Activitate de caritate  
 
Locul desfășurării: 
Ora: 
Descriere: Distribuirea a 40 tone de carbune donat 
persoanelor in etate din raionul Straseni. 

AE Neoumanist  Boekestijn 
Transport 
Service  

Persoane in 
etate  

Ecaterina Bulicanu  
 

 

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

O carte pentru tine! 
 
Locul desfășurării: Grădinița nr.3 Ștefan Vodă 
Ora:  
Descrierea: Donarea unei mini-biblioteci familiei 
Bragarenco ( bunica și 3 nepoți) 

Grădinița-creșă 
nr 3 Ștefan 
Vodă 
 

 Familia 
Bragarenco 

Afanasiev Larisa 
Director 
0242 2 22 72 
068355118 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632246677521  

Școala Duminicală 
 
Locul desfășurării: sediul Bisericii Sf.Ioan Botezatorul 
„Sf.Cuvioasa Parascheva”  
Ora:  
 Descrierea: Parteneriat cu Scoala primara, Scoala 
Profesionala, Mitropolia, Directia Invatamintului 
Stefan Voda.  
 

Biserica „Sf. 
Ioan 
Botezatorul” 

1. Directia 
Mitropolitana, 
2. Instituția 
Știință și 
Educație 
3. Consiliului 
Raional Ștefan 
Vodă, Directia 
Învățământ 
4. Revista 
„Altarul 
Credintei”  
5. Tele Radio 
Moldova 

Copii de toate 
virstele din 
rn.Stefan 
Voda 

Preoteasa Olga 
067183281 
serafimarafaela@mai
l.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632223492521  
 
https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A69&set=a.276525272741
524.1073741834.10001152159
9518&type=3  

Să daruim o carte 
 
Locul desfășurării: grădinița N2  
Ora: 10.00 
Descrierea: copiii vor colecta cărți și jucării pentru 
alți copii din fam. vulnerabile 

Gradinita Nr. 2 
„Licurici”, or. 
Ștefan Vodă 

AO Părinții din 
Grădinița 
„Licurici” 

Copiii din 
familii 
volnerabile 

 0242 2 33 01  

Taraclia Эко осень 
 
Locul desfășurării: ТЛ им. И. Вазова 
Ora: 14.00 

ТЛ им. И. 
Вазова 

1.Волонтеры 
 

Учащиеся 
лицея 

Людмила Пеева 
0(294) 23-7-23 
liceivaz@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632246677521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632246677521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632246677521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632223492521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632223492521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632223492521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A69&set=a.276525272741524.1073741834.100011521599518&type=3
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Descrierea: Уборка территории вокруг лицея 

Помоги ближнему 
 
Locul desfășurării: с.Будэй 
Ora: 14:30 
Descrierea: рубили дрова и складывали, чистили 
приусадебный участок 

Гимназия 
Будэй 

Социальный 
работник 
с.Будэй 
 

Пожилые 
люди 

Галина Толстоган 
0(294)92-4-99 
budeishc@gmail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12826964984697
26&set=pcb.128269766180294
3&type=3&theater  

Школа-наш второй дом 
 
Locul desfășurării: ТЛ с.Чумай 
Ora: 15.00 
Descrierea: Благоустройство территории вокруг 
учебного заведения 

ТЛ с.Чумай 
 

 Волонтеры 
Родительская 
ассоциация 

Учащиеся 
лицея 

Фаркашан Елена 
0(294)33-9-23 
tlciumai@gmail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12759937658066
66&set=ms.c.eJxFzckNADEIBM
GMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrO
EVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVa
ABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC
9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRic
h1ukdOH0A6Y9MKs~-
.bps.a.1275993315806711.1073
741829.100001881652352&typ
e=3&theater  

Тренинг «Растем без насилия. Буллинг. Мобинг» 
 
Locul desfășurării: Ресурсный центр 
Ora: 14.00 
Descrierea: Волонтеры организации «Подари 
тепло» проведут тренинг с учащимися V класса. 
Виды работы: информация, ролевая игра, беседа. 

Теоретический 
лицей «Св. 
Паисий 
Хилендарски»  
с.Кортен 

Волонтерская 
организация 
«Подари 
тепло». 
Руководитель 
организации 
- психолог 
лицея 
Обретенова 
Надежда 
Кузьминична. 

Учащиеся V 
класса. 

Петр Шишков 
 0291-72-3-19 
kortenlc@gmail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12827338284659
93&set=pcb.128273493846588
2&type=3&theater  

Мы помним о вас 
 
Locul desfășurării: село Балабаны 
Ora: 14.00 
Descrierea: Помощь престарелым и одиноким 
односельчанам 

Гимназия с. 
Балабаны 

Волонтерски
й отряд 
«Тимуровцы» 
Социальный 
работник 

Одинокие и 
престарелые 
люди 

Мария Кряскова 
0(294)93-1-16 
gimbalabanu@gmail.
com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12827483851312
04&set=pcb.128274853179785
6&type=3&theater  

Iubeșteți rîul 
 

Gimnaziul com. 
Albota de Jos 

Primaria com. 
Albota de Jos 

Toți locuitorii 
comunei 

Gheorgii Beșleaga 
079190807 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282696498469726&set=pcb.1282697661802943&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282696498469726&set=pcb.1282697661802943&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282696498469726&set=pcb.1282697661802943&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282696498469726&set=pcb.1282697661802943&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275993765806666&set=ms.c.eJxFzckNADEIBMGMVsBw5p~%3BY2viyxKfUGrOEVSHckny8jzdkMaoqHqxCNyiVaABED7oADjAtkAPgBuYDynNDPC9Qfws7YNIgd9SrgfzBHLW4xRich1ukdOH0A6Y9MKs~-.bps.a.1275993315806711.1073741829.100001881652352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282733828465993&set=pcb.1282734938465882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282733828465993&set=pcb.1282734938465882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282733828465993&set=pcb.1282734938465882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282733828465993&set=pcb.1282734938465882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282748385131204&set=pcb.1282748531797856&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282748385131204&set=pcb.1282748531797856&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282748385131204&set=pcb.1282748531797856&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282748385131204&set=pcb.1282748531797856&type=3&theater
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Locul desfășurării: com. Albota de Jos, rîul Salcia 
Ora: 13.00 
Descrierea: Toți elevii claselor gimnaziale vor curăța 
râul de impurități, metal uzat, sticle plastice și 
gunoiște. 

 shnalbota@gmail.co
m 

Telenești       

Ungheni  Благотворительная акция «Подари радость»  
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora:  
Descriere: Сбор игрушек для детского отделения 
районной больницы. 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
совет лицея 

Ученики 
лицея(1-
12кл.);  
Родительская 
ассоциация 

Ученики, 
пациенты и 
работники 
отделения 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Саламаха И. 
(0236)23596 

 

Выступление социального театра лицея 
”Speranța” на тему «”Non-violența”перед 
работниками социальной службы, работниками 
APL (примэрия), сотрудниками полиции, 
курсантами пограничного колледжа 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic”A. Pușkin” 
Ungheni 
Ora: 15.00 
Descrierea: Выступление социального театра 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
Социальный 
театр”Speranța
” 

Ученики 
лицея 10-
12кл., 
работники 
APL 

Ученики 
лицея 

Гонцова В.П. 
069655121 

 

Actiunea de voluntariat „Un mediu sănătos un 
viitor luminos” 
 
Locul desfășurării: Terenul s. Pîrliţa 
Ora: 15:00 
Descrierea: Elevii claselor a 12 vor amenaja teritoriul 
stadionului de pe linga teritoriul liceului, vor innoi 
gazonul cu seminţe de iarbă , vor planta pomi,vor 
amenaja bănci. 

LT „A. 
Mateevici”, s. 
Pîrliţa 
 

ONG 
„Mostenitorul” 

Elevii Liceului 
Teoretic „Al. 
Mateevici” 

Gulica Anisia 
0236/64394 

 

Activitate de binefacere 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Andrieș” Frăsinești 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii vor colecta jucării pentru copii de 
la această grădiniță și vor distra copii cu cântece și 
dans. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

 Clasa I Țugulea Tatiana 
023645725 
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Activităţi ecologice 
 
Locul desfășurării: Parcul satului 
Ora: 14.00 
Descrierea: Lucrări de curăţire şi amenanjare a 
parcului satului. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

Primăria s. 
Chirileni 

Populaţia 023675786 
Oboroc Ion 

 

Ajutor oferit unor bătrîni s. Coşeni 
 
Locul desfășurării: satul Coşeni 
Ora: 15.00 
Descrierea: elevii Gim. Ţighira vor ajuta în 
gospodăria a 5 bătrîni din s.Coşeni 

Gimnaziul „Gr. 
Vieru”, s. 
Ţîghira, clasa a 
V-VI-a. 
 

  Dereş Rodica 
0236/92121 

 

Colectarea maculaturii (IV) 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 8.00-14.00 
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe care vor 
preda companiei AVE mijloacele financiare ce vor fi 
cîștigate le vom folosi la procurarea rechizitelor 
pentru copiii de la Casa pentru toți. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XII-a B 
 

Centrul „Casa 
pentru toți”, 
or. Ungheni 

Copiii de la 
centru 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Curăţenie în biserică şi pe teritoriul adiacent 
 
Locul desfășurării: biserică 
Ora: 14:00 
Descrierea: Se va face curăţenie în biserică şi pe 
teritoriul adiacent 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
IV-A, clasa IV-B 
și clasa IX 
 

Biserica din s. 
Todirești 

comunitatea 
biserica 

Ostapovici Valentina 
Ţurcanu Rodica 
061044470 

 

Curățenie în cimitirul din sat 
 
Locul desfășurării: Cimitir 
Ora: 12:00 
Descrierea: Băieții din clasele VII-IX vor face 
curățenie în cimitir 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

1. Primăria s. 
Măcărești 
2. Biserica din 
s. Măcărești 

Clasa VII-IX Buraga Mihail 
 
Sacacol Tamara 
0236/45095 

 

Cu o carte bună, sîntem mai mulţi împreună 
 
Locul desfășurării: Şcoala Primară ,,Spiridon 
Vangheli” 
Ora: 13.10 
Descrierea: Elevii vor colecta cărţi, rechizite, haine 
cevor fi donate copiilor mai trişti 

Şcoala Primară 
„Spiridon 
Vangheli”, 
părinţi 
 

 Copii cu 
situaţie 
vulnerabilă 

068728426  
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E bine să te protejezi, de aceea te informăm... 
 
Locul desfășurării: Sala de lectură a bibliotecii din 
liceu 
Ora: 12.45 
Descrierea: Se vor discuta cu elevii din situațiile de 
risc despre daunele fumatului, a drogurilor, a 
alcoolului. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XI-a C 
 

Cojocaru 
Tamara 
reprezentant 
ONG 

Elevi din clasa 
a VI, a VII 
aflați în 
situații de risc 

Popescu Lilia 
068932462 

 

Ei au adus liniştea şi pacea 
 
Locul desfășurării: Monumentul de pe teritoriu şcolii 
Ora: 12.00 
Descrierea: Sădirea florilor, copăceilor din jurul 
monumentului, lucrări de îngrijire şi curăţenie. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Elevii şi 
profesorii 

023675366 
Oboroc Ion 

 

În vizită la cei mici de la grădiniță 
 
Locul desfășurării: Grădinița „Garofița” 
Ora: 15

00 

Descrierea: elevii cl VIII-a vor aduce în dar copiilor 
din grădiniță jucării,vor organiza cîteva jocuri 
distractive ,îi vor învăța cum să confecționeze unele 
lucrări din hîrtie,plaselină.. 

Gimnaziul s. 
Cornești 

Grădinița 
„Garofița” 

Oamenii din 
localitate 

Beșleagă Vasile 
0236/39237 

 

Master Class în confecţionarea origamelor 
 
Locul desfășurării: Centrul de Resurse pentru 
Educația Incluzivă (CREI) din Gimnaziul s. Negurenii 
Vechi 
Ora: 12.40 -13.20 
Descrierea: Învăţătoarea Cozariuc Inga desfăşoară o 
şedinţă(60 min) de Master Class în confecţionarea 
origamelor din elemente simple pentru copiii cu CES 
din gimnaziu. Această activitate are ca obiectiv 
formarea la elevi a unor deprinderi de lucru cu hirtia 
şi dezvoltarea creativităţii. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi, 
administraţia 
gimnaziului 
 

1. Comisia 
Multidisciplina
ră Intrașcolară 
(CMI) 
2. Centrul de 
Resurse pentru 
Educația 
Incluzivă 
(CREI) din 
Gimnaziul s. 
Negurenii 
Vechi 

Elevii-
beneficiari ai 
CREI 

Cozariuc Inga 
0236/92231 
 

 

O carte pentru suflet 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Izvoraș” 
Ora: 13:00 
Descrierea: Expoziție de carte cu recitare de poezii, 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

 Clasa VII-a Surățelu Liuba 
0236/45095 
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scenete pentru copii de la grădiniță 

O stație, o mahala fără deșeuri aruncate la 
întîmplare, s. Florițoaia Nouă 
 
Locul desfășurării: stația auto și pe strada învecinată 
Ora: 12.00 
Descrierea: Curățenie la stația auto și pe strada unde 
se află. 

Gimnaziul 
Florițoaia Nouă, 
clasa III, 
dirigintele 

 Elevii școlii 
sătenii 

023657007 
Bambuleac Andrian 

 

O vizită de caritate la teatru, s. Boghenii Noi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Boghenii Noi 
Ora: 18.00 
Descrierea: În ultimii ani numarul familiile social-
vulnerabile s-au marit, însă, cu toate acestea, copii 
lor nu poartă nici o vină. Consiliul elevilor împreună 
cu colectivul profesoral şi Directoarea Roşca Rodica 
au hotărît ca aceşti copii să beneficieze de un bilet 
gratis la teatru în mun. Bălți, transportul fiind oferit 
gratis de direcţia şcolii, însă biletele se vor procura în 
urma colectării banilor de la desfăşurarea unei 
serate dansante. 

Gimnaziul s. 
Boghenii Noi, 
Consiliul elevilor 
împreună cu 
colectivul 
profesoral şi 
Directoarea 
Roşca Rodica 

 Copii din 
famiiliile 
social-
vulnerabile 

Busuioc Viorica  
079953711 
 

 

Salubrizarea unei fășii din Parcul Francez 
 
Locul desfășurării: Parcul francez 
Ora: 12.40 
Descrierea: Se vor aduna deșeurile aruncate în jur, 
frunzele uscate, se va grebla iarba uscată. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a VI-a A 
 

 Oamenii din 
oraș 

Burungiu Victoria, 
069731751 

 

Sîntem mici dar voinici – acțiune de salubrizare 
 
Locul desfășurării: ternul sportiv al gimnaziului 
Ora: 13:00

 

Descrierea: salurizarea terenului sportiv (colectarea 
deșeurilor,ruperea buruienelor..) 

Gimnaziul s. 
Cornești 

 Elevii 
gimnaziului 

Vîlcu Alina 
0236/39237 

 

Soare în grădina școlii, s. Grăseni 
 
Locul desfășurării: parcul de pe teritoriul școlii 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii  întreprind acțiuni de salubrizare a 

Gimnaziul s. 
Grăseni, elevii 
clasei a V-a 
 

 Elevii din 
gimnaziu 

Mustață Olga 
diriginta clasei a V-a  
0236/58141 
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parcului din jurul școlii 

Spitalul cărţii 
 
Locul desfășurării: biblioteca şcolară 
Orele: 13.30-14.20 
Descrierea: Activitatea de salvare a cărţii prin 
reparaţie este desfăşurată în incinta bibliotecii.Ea 
are drept obiectiv cultivarea la elevi a dragostei faţă 
de carte,lectură,recunoştinţă faţă de autorul 
cărţii,îmbogăţirea vocabularului.Salvatorii cărţii timp 
de 45 min.sînt elevii clasei a V-a. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 
 
 
 
 

Primăria s. 
Negurenii 
Vechi 
 
 

Elevii claselor 
I-IX 
Cadrele 
didactice 
 

Mişcari Svetlana 
Carauş Zinaida 
0236/92231 
 

 

Salubrizarea teritoriului din aproprierea 
Gimnaziului s. Costuleni 
 
Locul desfășurării: teritoriul din preajma şcolii 
Ora: 14:00 
Descrierea: elevii fac ordine în jurul instituţiei în care 
învaţă. 

Gimnaziul s. 
Costuleni, clasa 
V-a B, VII-a B, 
Diriginţi Şcolnic 
L. , Beşliu E. 

 Comunitatea Prepeliţă Eugenia,  
068021945 

 

Și ei au suflet, s. Cornești 
 
Locul desfășurării: familie social vulnerabilă 
Ora: 15

00 

Descrierea: colectarea de haine căluroase pentru doi 
copii dintr-o familie spcial vulnerabilă. 

Gimnaziul s. 
Cornești, 
părinții 

 2 copii din 
familia social 
vulnerabilă 

Șoltoieanu Elena 
0236/39237 

 

Un rîu curat 
 
Locul desfășurării: Rîul Varșavca, s. Florițoaia Nouă 
Ora: 13.00 
Descrierea: Acțiuni de ecologizare a apelor. 

Gimnaziul s. 
Florițoaia Nouă, 
clasa VIII, 
dirigintele 
 

 comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Vineri 
21 oct. 

Mun. Bălţi  Cunoașterea și promovarea valorilor democratice în 
rîndul copiilor 
 
Locul desfășurării: Sala de conferințe a Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” 
Orele: 14.15 
Descrierea: Drepturile omului 

Liceul Teoretic  
„Mihai 
Eminescu” 

 Elevii din liceu Diana Braga, 
profesoară de limba 
română, 
069 621 046 
diana.braga@mail.ru 
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Masă rotundă „Combaterea HIV SIDA” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Al. I. Cuza”, mun.Bălți 
Orele:  
Descrierea: Elevii claselor a IX-a vor fi instruiți în 
domeniul preveirii, combaterii HIV SIDA 

CSPT „ATIS”, 
voluntari 

1. Gimnaziul 
„Al. I. Cuza”, 
mun.Bălți,  
2. Comisia 
pentru 
proiecte 
educaționale 

Elevii 
gimnaziului 

Pantea Cristina, 
organizator,  
068 881 973 
xtina_pantea@mail.r
u 

 

Masă rotundă „Voluntariatul – o resursă pentru 
succes” 
 
Locul desfășurării: Liceului Teoretic „Mihai 
Eminescu” 
Orele:  
Descrierea: La dezbatere vor participa elevii 
claselor a VI – X-a și cadrele didactice din liceu. 
Scopul ei este de a responsabiliza şi implica activ 
elevii în identificarea unor nevoi sociale, culturale 
sau educaţionale din comunitate, în găsirea de 
modalităţi de intervenţie, cultivarea spiritului de 
echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală, 
identificarea unor probleme ale comunităţii / şcolii 
şi a strategiilor de rezolvare a acestora.  

Liceul Teoretic 
„Mihai 
Eminescu” 
 

  Diana Braga, 
profesoară de limba 
română, 
069 621 046 
diana.braga@mail.ru 

http://www.liceulmihaieminesc
u.org/2016/10/saptamana-
nationala-voluntariatului-
in.html  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653269902521  

Salubrizarea lacului orășenesc 
 
Locul desfășurării: Lacul orășenesc 
Ora: 11:00 
Descrierea: În cadrul acestei activități vom aduna 
deșeurile din zona de odihnă adiacentă lacului 
orășenesc. 

1. Centrul de 
Resurse pentru 
Educaţie 
Ecologică 
“ŞCOALA 
VERDE” 
2. Liceul 
Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă” din 
mun.Bălți 

Primăria mun. 
Bălți 

Locuitorii or. 
Bălți 

Ilie Cojacaru, 
voluntar CREE 
069125802/ 
ilie_cojocaru@mail.r
u 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1807125176170315/perm
alink/1810341615848671/  
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632446077521  
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632488282521  

Seminar „Fii cetățean activ – fii voluntar” 
 
Locul desfășurării: CMMT „Contemporanul”, str. 
bulgară 92 
Orele: 15:00 
Descrierea: Seminarul are drept scop promovarea în 

1-6. Centrul 
Municipal 
pentru Minori și 
Tineret 
„Prietenie”, 
„Contemporanul”

Primăria mun. 
Bălți, Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 
Sport  

Tineri cu vîrsta  
14-21 ani 

Olga Roșca  
079225460 
olga.rosca.88@mail.r
u 
  

 

http://www.liceulmihaieminescu.org/2016/10/saptamana-nationala-voluntariatului-in.html
http://www.liceulmihaieminescu.org/2016/10/saptamana-nationala-voluntariatului-in.html
http://www.liceulmihaieminescu.org/2016/10/saptamana-nationala-voluntariatului-in.html
http://www.liceulmihaieminescu.org/2016/10/saptamana-nationala-voluntariatului-in.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653269902521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653269902521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653269902521
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810341615848671/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810341615848671/
https://www.facebook.com/events/1807125176170315/permalink/1810341615848671/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632446077521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632446077521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632446077521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632488282521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632488282521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632488282521
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rîndurile tinerilor a activităților de voluntariat , „Făclia”, 
„Brigantina”, 
„Pescărușul”, 
„Farul” 

Seminar la tema „Profilaxia infecției HIV în rîndul 
tinerilor” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „A. I. Cuza” 
Ora: 13.00 
Descrierea: Prezentarea activității de voluntariat a 
echipei TDV Balți și CSPT ATIS. Promovarea serviciilor 
Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „ATIS ” și a 
„TDV” Bălți , distribuirea materialelor informative.  
Seminar la tema „Profilaxia infecției HIV în rîndul 
tinerilor”. Informații și activități practice.  

CSPT„ATIS” Gimnaziul 
„A.I.Cuza” 

Elevii – 
Gimnaziu- 
lui „A.I.Cuza” 

Psiholog-consultant 
CSPT ” ATIS” – 
Duminică Ana- 
069358118 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

 

Vernisaj de fotografie 
 
Locul desfășurării: Pinacoteca Antioh Cantemir 
Orele: 15:00 
Descrierea: Expoziție de fotografii ale fotografului 
Valentin Balan întruchipînd beneficiarii ai CASMED 

AO CASMED 1. Primăria 
mun. Bălți 
2. Pinacoteca 
Antioh 
Cantemir 

Locuitorii și 
oaspeții mun. 
Bălți 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069834207  
traditie@mail.ru 
 

http://balti.md/expozitia-de-
fotografie-bogati-in-ani-si-
amintiri/ 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău 

Activitate de caritate: De la inimă la inimă (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Ora: 9.00-14.00 
Descriere: implicarea voluntarilor în activitate de 
caritate: donație pentru o familie social –vulnerabilă și 
ajutor pentru bătrâni (curatenie, cumpărături etc.) 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
 mun.Chișinău, 
gr. D 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

o familie social 
–vulnerabilă și 
ajutor pentru 
bătrâni 
(curatenie, 
cumpărături 
etc. ) 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (V) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem organizarea unui atelier 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

https://www.facebook.com/ev
ents/1934717360088734/ 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. 
Împreună încercăm să devenim mai buni și să ne 
sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflați 
în necaz. 

beneficiarii 
indirecți- 
voluntarii care 
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative. 

Campania eTwinning weeks, ediția 2016 (IV)  
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„eTwinning”, www.plus.etwinning.net 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: 
Voluntariatul în situaţii de urgenţă 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Municipală 
"B.P. Hașdeu" 
Orele: 14:00 
Descrierea: In cadrul atelierului un expert consultant 
va modera discuțiile și va colecta recomandări din 
partea participanților care dețin expertiză în 
domeniu. Recomandările vor fi promovate pe 
internet și trimise prin scrisori oficiale spre 
implementare către autoritățile publice centrale 
(comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere 
de resort) sau autorități publice locale (consilii 
raionale). 

1. Centrul de 
Resurse „Tineri 
și Liberi” 
2. Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 

1. AO „Tinerii 
pentru dreptul 
la viață” (TDV) 
2. Biblioteca 
Municipală 
„B.P. Hasdeu" 
3. Biblioteca 
Publică de 
Drept 

Reprezentanți 
ai instituțiilor 
publice și 
organizațiilor 
societății civile 
care dețin 
expertiză în 
voluntariatul 
în situații de 
urgență 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/pg/
dse.md/photos/?tab=album&al
bum_id=1424500464245406 
 

Conferinţă de presă în contextul implementării 
legislaţiei privind controlul tutunului: Cetăţenie 
activă şi voluntariat în parteneriat cu Ministerul de 

Centrul de 
Resurse „Tineri 
și Liberi” 

Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 

Mass-media 
națională 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618349637521  

http://www.plus.etwinning.net/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/pg/dse.md/photos/?tab=album&album_id=1424500464245406
https://www.facebook.com/pg/dse.md/photos/?tab=album&album_id=1424500464245406
https://www.facebook.com/pg/dse.md/photos/?tab=album&album_id=1424500464245406
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618349637521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618349637521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618349637521
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Interne şi Ministerul Sănătăţii 
 
Locul desfășurării: IPN 
Orele: 11:00 
Descrierea: Cum pot cetăţenii activi oferi suport 
voluntar pt asigurarea respectării spaţiilor în care nu 
este permis fumatul 

Moldova m 

Cursul de instruire a voluntarilor Modulul III: Am 
succes in dragoste 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 15:00 
Descriere: voluntarii sunt instruiti. 

CSPT Neovita  voluntarii 

CSPT Neovita 

Mardari Tatiana 

078884057 

 

Instruire teoretică în domeniul prevenirii riscurilor 
în special la capitolul reacționarea corectă în caz de 
seism, incendiu și alte situații excepționale 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică de Drept 
Orele: 17:30 – 18:30 
Descrierea Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale va efectua o instruire în domeniul 
prevenirii riscurilor în special la capitolul 
reacționarea corectă în caz de seism, incendiu și alte 
situații excepționale. 

1. Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 
2. Serviciul 
Protecției Civile 
și Situațiilor 
Excepționale 

1. Centrul de 
Resurse 
”Tineri și 
Liberi”  
2. Liceul 
Academiei de 
Ştiinţe 
3. Liceul 
Teoretic 
Agricol 
4. „Prometeu -
Prim” 

Profesori și 
elevi de la 
diverse licee 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 

http://www.dse.md/ro/commu
nicate/voluntariatul-%C3%AEn-
situa%C8%9Bii-de-
urgen%C8%9B%C4%83-foto-
spc-se 
 

În temniţă am fost şi aţi venit la Mine! (Matei 25, 36) 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr. 16-Pruncul 
Ora: 09.00 
Descriere: A.O. „Insula Fericirii” desfăşoară activitate 
de resocializare a persoanelor private de libertate. La 
data de 21 octombrie voluntarii noştrii vor face vizita 
la Penitenciarul nr. 16-Pruncul, la Casa Mamei şi 
copilului. Aici se află 10 mame private de libertae, cu 
12 copii, care vor primi ajutor material (produse 
alimentare, hainuţe pentru copii, obiecte de igienă şi 
detergente). 

AO „Insula 
Fericirii” 

1.Penitenciarul 
nr. 16- 
Pruncul, 
Departamentul 
Instituţiilor 
Penitenciare, 
2. Biserica 
„Acoperământ
ul Maicii 
Domnului” din 
s. Ghidighici 

10 mame cu 
12 copii din 
Casa Mamei şi 
Copilului de 
pe teritoriul 
Penitenciarulu
i nr. 16-
Pruncul 

 Maxim Melinti, 
0792-56-111 
insulafericirii@gmail.
com 

 

http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://www.dse.md/ro/communicate/voluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Bii-de-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
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Lecţie informativă (II) 
 
Locul desfășurării: Universităţii de Stat din Moldova, 
Facultatea Psihologie şi Şiinţe ale 
Educaţiei, specialitate Psihopedagogie 
Ora: 9.30 
Descrierea: Se va prezenta semnificaţia şi rolului 
probaţiunii în Republica Moldova, se va vorbi despre 
activitatea de voluntariat şi beneficiile acesteia. 

Biroul de 
Probaţiune 
Ciocana 

Liceul ”Dacia”, 
clasa a XI-a 

 022-31-11-24, 
067429231 
ciocana@probatiune.
gov.md 

https://www.facebook.com/55
1608428308596/posts/9191434
31555092/  

Programul Internațional „Sigur.info” (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea 
siguranței pe internet și participarea în cadrul 
Programului Internațional „Sigur.info”. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun. Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Programul „Junior Achieveniment” (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în Programul 
„Junior Achieveniment” 

Centrul de 
Excelență în 
construcții,  
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Spune nu torturii! (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizat de 
Amnesty International Moldova. 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Stop violența! Stop traficul de ființe umane! (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/919143431555092/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de La Strada. 

mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

iuliainglis@gmail.co
m 

Tîrgul ONG, expoziție de carte (IV) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Centrului de excelență 
în construcții 
Orele: 9.00-19.00 
Descrierea: 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău, 
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
coordonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Voluntariatul – primul pas în cariera ta (I-II) 
 
Locul desfășurării: L.T „Universul” şi L.T „Minerva” 
Orele:  
Descrierea: consilierii de probaţiune s-au întâlnit cu 
elevii și au discutat despre promovarea şi stimularea 
activităţilor de voluntariat în diferite domenii, cine şi 
cum poate deveni voluntar şi despre beneficiile 
acestor activităţi în cariera unui voluntar în viitor. 

Biroul de 
Probaţiune sect. 
Centru, mun. 
Chişinău 

L.T 
„Universul” şi 
L.T „Minerva” 

 022-27-17-89, 
067429239 
centru@probatiune.g
ov.md 

https://www.facebook.com/55
1608428308596/posts/9104786
42421571/  

Votul meu! Vocea mea! (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Excelență în 
construcții 
Orele: filosofie și educație civică (conform orarului) 
Descrierea: Implicarea voluntarilor în promovarea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și 
participarea în cadrul Proiectelor naționale organizate 
de CIDDCE (CEC). 

Centrul de 
Excelență în 
construcții, 
mun.Chișinău,  
administrația 
instituției, cadre 
didactice, elevi, 
părinți 

1. Biblioteca 
Centrului de 
excelență în 
construcții,  
2. Consiliul 
elevilor al 
Centrului de 
excelență în 
construcții  
3. CIDDCE 
(CEC) 

cadre 
didactice, 
elevi, părinți, 

Inglis Iulia, profesor-
corrdonator Consiliul 
elevilor, 068620143, 
iuliainglis@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4617983157521 

Mun. 
Comrat  

      

Anenii Noi        

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/910478642421571/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/910478642421571/
https://www.facebook.com/551608428308596/posts/910478642421571/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154617983157521
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Basara-
beasca  

      

Briceni        

Cahul       

Cantemir Oferă ajutor copiilor social vulnerabili 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii, s. Pleşeni 
Ora: 16:00 
Descrierea: Colete cu produse alimentare, hăinuţe. 

Grădiniţa de 
copii, s. Pleşeni 
 

ONG „Viitorul” Familiile 
numeroase 
vulnerabile 

027374832 
Arseni Elena 

 

Văruitul copacilor de la intrare în sat 
 
Locul desfășurării: Drumul principal de întrare în s. 
Cîrpeşti 
Ora: 13:00 
Descrierea: Curăţarea și văruitul copacilor. 

Grupul de 
iniţiativă în 
frunte Novacov 
Valeriu 

Primaria s. 
Cîrpeşti 
 

Locuitorii 
satului 

078 295 704  

Călărași Act de binefacere 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului  
Ora: 14:30 
Descrierea: Ajutor financiar 

Clasa VIII-A  Tataru Natalia Ralea Svetlana 
069282609 

 

Act de binefacere 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului  
Ora: 14:30 
Descrierea: Produse alimentare pentru bătrîna 
Șapteboi Vera 

Clasa III-A Asistentul 
social  
(Butucel 
Tatiana) 

Șapteboi Vera Tataru Ala  
 

 

Activitate de salubrizare s. Săseni (IV) 
 
Locul desfășurării: Monumentul eroilor din centrul 
satului 
Ora: 14:00 
Descrierea: Curățarea teritoriului de deșeuri 

Gimnaziul s. 
Săseni 

Primăria s. 
Săseni 

Locuitorii din 
localitate 

Praguza Viorica 
0244 66 339 

 

Activitate ecologică „Flori pentru  școala mea” 
 
Locul desfășurării: Grădina LT „Vasile Alecsandri” 
Ora: 13:00 
Descrierea: Vom planta flori în grădina liceului 

LT „Vasile 
Alecsandri” 

 Elevii LT 
„Vasile 
Alecsandri” 

Spinei Lilia 
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Activități de salubrizare or. Călărași 
 
Locul desfășurării: Monumentul ostașilor căzuți în 
timpul războiului al II mondial de pe strada Alexei 
Mateevici  
Ora: 14:00 
Descrierea: Monumentul ostașilor căzuți în timpul 
războiului al II mondial de pe strada Alexei Mateevici 
– se va face ordine. 

Gimnaziul „Ion 
Creangă” 
Călărași 

 Cetățenii din 
zonă 

Directorul adjunct 
pentru educație – 
Rozembac Rodica și 
elevii clasei a IX 
069868275 
 

 

Activităţi de salubrizare în cimitirele din s. Hogineşti 
 
Locul desfășurării: cimitirele din Hogineşti 
Ora: 13.00 – 16:00 
Descriere: Activităţi de salubrizare în cimitirele din 
localitate 

CLE Gimnaziul s. 
Hogineşti, elevii 
gimnaziului 
 
 

1. Primăria s. 
Hogineşti  
2. Biserica s. 
Hogineşti, 
preotul 
Galbură 
Serghei 

 Tudor Şaptefraţi – 
director adjunct 
pentru educaţie 
069415765 
Tudor7frati@gmail.c
om 
 

 

Ajutor la domiciliu a persoanelor în etate: Țernă 
Gheorghe, Costov Nicolae 
 
Locul desfășurării: la domiciliu 
Ora: 14.00  
Descriere: La domiciliul persoanelor în etate elevii vor 
acorda ajutorul necesar. 

Gimnaziul s. 
Săseni 

Primăria s. 
Săseni 

Persoanele în 
etate 

Țerna Elena 
068872659 
bibsaseni@gmail.co
m 
 

 

Monumentele – lecții de istorie 
 
Locul desfășurării: parcul din jurul monumentelor 
Ora: 15.00  
Descriere: Voluntarii vin cu instrumente și vor face 
ordine în jurul monumentelor. 

Gimnaziul s. 
Sadova 
 

Primăria s. 
Sadova 
 

Comunitatea Cozma Viorica  

O zi de neuitat pentru Plop Daniel – Hai cu noi la 
Iarmaroc! 
 
Locul desfășurării: În Gimnaziul Temeleuți 
Ora: 14.00  
Descriere: Fiecare clasă de elevi prezintă la iarmaroc 
din roadele toamnei pentru vînzare. Banii adunați se 
fac donație lui Plop Daniel-copil cu dezabilitate 
locomotorie. La iarmaroc este invitat și Daniel,unde 
și el își vinde din roadele toamnei la dorința lui. 

Gimnaziul s. 
Temeleuți, 
părinții 

Primăria s. 
Temeleuți 

Plop Daniel Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 
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Ofrandă pentru biblioteca instituţiei 
 
Locul desfășurării: biblioteca instituţiei 
Ora: 14.00  
Descriere: colectarea literaturii artistice 

Şcoala Primară 
Călăraşi, părinţii 

Consiliul 
elevilor din 
Şcoala 
Primară 
Călăraşi 

Elevii 
instituţiei 

Leahu Galina 
069379752 
leahugalina@yahoo.c
om 

 

Să-l ajutăm pe cel mai trist ca noi! 
 
Locul desfășurării: satul Peticeni 
Ora: 14.30 
Descriere: Un grup de elevi își vor ajuta colegul să 
colecteze lemne pentru iarnă. 

Gimnaziul s. 
Peticeni 

Pădurarul din 
pădurea din  
preajma 
satului 
 

CARP IGOR Apostol Alexandru 
Apostol Diana 
dianaapostol133@g
mail.com 

 

Sondaj stradal: „Voluntarii te ajută să fii mai 
aproape de cei dragi!” 
 
Locul desfășurării: or. Călărași 
Ora: 14.30 
Descriere: Voluntarii CSPT vor merge prin oras, și vor 
întreba locuitorii dacă au pe cineva peste hotare. Și îi 
vor ruga să transmită un mesaj prin intermediul 
voluntarilor. Mesajele vor fi filmate și la sfârșitul 
campaniei se va monta un filmulet, care va rula pe 
Facebook. De asemenea, la acest sondaj vor face 
pledorie activității de voluntariat al CSPT. 

CSPT Vita-Longa   Trigub C. 
0 244 2 64 92 
cspt.vitalonga@gmail
.com 

 

Căuşeni  Acţiune de caritate pentru ajutorarea unei 
persoane singuratice, or. Căuşeni 
 
Locul desfășurării: or. Căuşeni 
Ora: 15.00 
Descriere: Tinerii vor merge la casa unui bătrîn 
singuratic pentru a-i acorda ajutor primprejurul 
casei. Plus la aceasta vor colecta produse alimentare, 
detergenţi şi alte lucruri necesare cu ajutorul 
colegilor şi prietenilor. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

Clubul 
„YouthHub” 
 
 

1-2 familii de 
persoane 
singuratice din 
Căuşeni 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 

 

Caravana bunătăţii noastre, s. Baccealia 
 
Locul desfășurării: Casa unei bătrâne nevoiașe din 
localitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Tinerii vor merge la o bătrână nevoiașă și 

Gimnaziul s. 
Baccealia  

ONG Fenix XXI 5 Familii de 
bătrâni sociali  

078451461, 
024379244,  
Elena Ţîbîrnă  

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4646950522521  

mailto:liuba.osipov@mail.ru
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646950522521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646950522521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646950522521
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o vor ajuta, vor săpa, vor aduce apă etc. 

O floare pentru grădiniţă, s. Cîrnăţeni 
 
Locul desfășurării: satul Cîrnăţeni 
Ora: 10.00-12.00 
Descriere: Asociaţia părinţilor a procurat butaşi de 
trandafiri, care vor fi plantaţi în clumbele din 
teritoriul grădiniţei 

Grădiniţa 
„Andrieş” s. 
Cîrnăţeni  

1. Primăria s. 
Cîrnăţeni  
2. Asociaţia 
părinţilor 
Grădiniţa 
„Andrieş” s. 
Cîrnăţeni 
 

Copiii din 
grădiniţă, 
părinţii, 
angajaţii  

Gradinita.cirnateni 
@gmail.com 
067574777 Carauş 
maria  

 

Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (V) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 
 
 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Salubrizarea terenurilor publice din comunitate 
 
Locul desfășurării: s. Taraclia 
Ora: 14:00 – 17:00 
Descriere: Evaluarea deșeurilor menajere din locurile 
publice, văruirea copacilor. 

LT „Ștefan cel 
Mare și Sfânt” 

Asociația 
Părinților și 
Profesorilor 
„Speranța” 

 060 055 703  

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia  Acțiuni de caritate, s. Popeștii de Jos 
 
Locul desfășurării: s. Popeștii de Jos 
Orele: 13.30-16.00 
Descriere: Acordarea ajutorului la pregătirea solului, 

IP Gimnaziul s. 
Popeștii de Jos 

Primăria s. 
Popeștii de Jos 

Profesorii 
pensionari în 
etate (4 
persoane) 

061072762 https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3298017521  
 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653298017521
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greblat, săpat profesorilor pensionari în etate. https://www.youtube.com/wat
ch?v=UETEMIepMJk&feature=y
outu.be 
 
Articol în „Glia drochiană”- 
„Toamna vieţii noastre” 

Acţiuni de curățenie a teritoriului din preajma 
Gimnaziului „Victor Coțofană” s. Chetrosu 
 
Locul desfășurării: curtea și terenul Gimnaziul 
„Victor Coțofană” s. Chetrosu 
Ora: 12.30 -15.00 

Descriere Elevii claselor a II-a și a IV-a au făcut 
curățenie pe teritoriul din preajma istituției, au 
măturat curtea liceului, au strîns hîrtiile, au greblat 
frunzele.  

Consiliului 

Elevilor s. 

Chetrosu 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 

Elevii 
instituției 

Muntean Crisitna –  
Cîșlaru Natalia   
Cîșlaru Liliana  
ltchetrosu@gmail.co
m 
 
Novac Elena, 

068719340 

https://www.facebook.com/pg/

tdv.coalitiavoluntariat/photos/?

tab=album&album_id=1015465

3482817521  

http://eleviltchetrosu.blogspot.

md/2016/10/saptamina-

nationala-

voluntariatului_24.html  

Acțiuni de salubrizare a teritoriului Gimnaziului 
Țarigrad 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Țarigrad, s. Țarigrad 
Ora: 13.15 
Descriere: Elevii, profesorii și personalul nedidactic 
vor participa la o acțiune de salubrizare a parcului și 
a teritoriului din jurul gimnaziului.Toate frunzele vor 
fi stocate într-un loc și vor fi transportate la 
gunoiștea autorizată. 

IP Gimnaziul s. 
Țarigrad 

WE-trade Elevii, 
profesorii și 
personalul 
nedidactic din 
IP Gimnaziul 
Țarigrad 

025271591  

Acțiuni de igienizare, curățenie şi amenajarea unei 
zone de odihnă pe teritoriul Gimnaziului Gribova 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Gribova 
Ora: 14:00 
Descrierea: Sensibilizrea populației, cu privire la 
importanța modului sănătos de viață 

IP Gimnaziul s. 
Gribova 

ONG 
„Romana” 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com 

 

Amenajarea teritoriului în jurul bisericii, s. 
Hăsnășenii Noi (II) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 

Primăria s. 
Hăsnășenii Noi 

Biserica din s. 
Hăsnășenii Noi 
 

Localnicii s. 
Hăsnășenii Noi 

025235234  

https://www.youtube.com/watch?v=UETEMIepMJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UETEMIepMJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UETEMIepMJk&feature=youtu.be
mailto:ltchetrosu@gmail.com
mailto:ltchetrosu@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
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Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 
săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

Aspectul școlii noastre depinde de noi 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul ,,Bunescu D.”, s. 
Chetrosu 
Ora: 14:00 
Descriere: igienizare și curățenie în școală și pe 
teritoriul școlii 

IP Gimnaziul 
„Bunescu D.”, s. 
Chetrosu 
 

Interprinderea 
Intercomunita
ră de Servicii 
Comunale 
,,Chetrosu 
Service”,  
Bunescu Igor-
conducător 

Elevii și 
angajații 
instituției 
,,Bunescu D. 

060554564- 
Rusu Raisa, prof.de 
ed. civică; ed. 
tehnologică 
 

 

Concert pentru clasele I-IV cu tematica „Țara mea – 
picior de plai, țara mea – gură de rai... ” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii clasei a V-a vor prezenta un 
concert cu durata de 30-45 minute în care prin 
intermediul cîntecelor și al poeziilor vor proslăvi 
mărețul nostru plai, își vor demonstra dragostea față 
de neam, grai, istorie și tradiții. 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru” 

 Elevii claselor 
I-IV-a 

025235244  

Îngrijirea monumentului eroilor căzuți în Marele 
Război pentru apărarea Patriei 
 
Locul desfășurării: centrul satului 
Ora:  
Descrierea: Elevii cl. I-îi vor deretica în jurul 
monumentului eroilor căzuți în război, greblînd 
frunzele uscate, iarba uscată, strîngînd hîrtiile. 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru” 

Casa de 
cultură s. 
Hăsnășenii 
Noi, șeful 
casei 
 

 025235228  
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Îngrijirea parcului și mormîntului lui Victor 
Coțofană 
 
Locul desfășurării: cimitirul și parcul s. Chetrosu  
Ora: 14.00 
Descrierea: Elevii din Consiliul Elevilor vor face 
curățenie la mormîntul lui Victor Coțofană căzut în 
Războiul din Transnistria și la monumentul de lângă 
cimitir, amenajat în amintirea victimelor deportărilor 

Gimnaziul 
„Victor 
Coțofană” s. 
Chetrosu 
 
Consiliului 
Elevilor s. 
Chetrosu 

Primăria s. 
Chetrosu, 
părinții lui 
Victor 
Coțofană  

 

Comunitatea  Cîșlaru Liliana , 
director adjunct „ 
Educație ”  
069718104 
ltchetrosu@gmail.co
m 
 
Muntean Crisitna –  
Cîșlaru Natalia   

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3482817521 
 
http://eleviltchetrosu.blogspot.
md/2016/10/saptamina-
nationala-
voluntariatului_24.html  

O mînă de ajutor pentru un scump profesor 
 
Locul desfășurării: în familia d-nului Ţurcanu Iacob, 
fost profesor de biologie al IP LT ”B.P.Hasdeu” or. 
Drochia, domiciliat în s. Fîntîniţa, r-nul Drochia. 
Ora: 16.00 - 18.00 
Descriere: Elevii – voluntari vor oferi ajutor, o dată în 
săptămînă, d-nului Ţurcanu Iacob, în realizarea 
activităţilor casnice. 

IP Liceul 
Teoretic 
„B.P. Hasdeu” 
or. Drochia 
 

Primăria 
s. Fîntîniţa 

Familia 
d-nului 
Ţurcanu Iacob 

Perjuc Vadim, 
elevul clasei a XI-a C 
078545514 

 

Sănătatea pămîntului e şi sănătatea noastră 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „Dumitru Roman”, 
satul Drochia 
Ora: 9.00 -13.00 ; 13.00-15.00 
Descrierea: Elevii din Gimnaziu vor face curăţenie 
generală pe teritoriul instituţiei, dar şi în apropierea 
instituţiei. Consiliul elevilor va face curăţenie 
generală în jurul Bisericii din sat. 

IP Gimnaziul 
„Dumitru 
Roman”, s. 
Drochia, părinţii 
elevilor din 
gimnaziu 

Primăria s. 
Drochia 
 

Locuitorii 
satului 
Drochia 

Manea Natalia 
069630539 

 

Seminar instructiv: „Părinţi şi copii. Rolul familiei în 
educaţia calităţilor de bun părinte” 
 
Locul desfășurării: IP LT “Ion Creangă”, s. Popeştii de 
Sus 
Ora: 14:30 
Descrierea: seminarul instructiv se va baza pe 
informaţii referitoare la rolul părintelui în educarea 
şi dezvoltarea copilului, vom caracteriza tipuri de 
relaţii părinţi-copii, şi totodată vom încerca să 
identificăm care sînt calităţile unui bun părinte şi ale 

IP LT „Ion 
Creangă” s. 
Popeştii de Sus, 
profesorii 

 Tinerii, elevii Artelin Tatiana, 
069916839, 
tatiana.artelin@mail.r
u 

 

mailto:ltchetrosu@gmail.com
mailto:ltchetrosu@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653482817521
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
http://eleviltchetrosu.blogspot.md/2016/10/saptamina-nationala-voluntariatului_24.html
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unui copil bun, si va avea scopul de a aprecierea rolul 
de părinte şi a responsabilităţilor asociate, de a 
dezvolta tinerilor cunoştinţe, atitudini, deprinderi 
utile de viaţă . În timpul seminarului informativ se va 
elabora un “memorator pentru un bun părinte”/ 
“memorator pentru copii” 

Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi (V) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V. Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00-14:00 
Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Gimnaziul „V. 
Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
 

 Colegii de 
clasă 

  

Voluntari creativi „Satul meu – mîndria mea” 
 
Locul desfășurării: Centrul „Încredere” 
Ora: 15.00 
Descrierea: Poezii, cîntece despre satul Pelinia; 
Istoria satului , expoziții de fotografii, dansuri 
populare 

I.P. Gimnaziul s. 
Pelinia 

ONG 
„Încredere” 

Bătrînii de la 
centrul 
”Încredere” 

0252558349 
068519916 

 

Dubăsari  Activități de promovare a identității naționale 
 
Locul desfășurării: LT s. Doroţcaia 
Orele:  
Descriere: Elevele clasei a XII-a “U” Gatman Natalia, 
Nesterov Rodica și Constantinov Maria vor realiza 
activități de promovare a identității naționale. Elevii 
din clasele primare, împreună cu diriginții, vor 
cerceta harta Europei și a R.M prin intermediul 
jocurilor. 

LT s. Doroţcaia    http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-
saptaminii-voluntariatului-
elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-
natalia-nesterov-rodica-si-
constantinov-maria-au-realizat-
activitati-de-promovare-a-
identitatii-nationale-elevii-din-
clasele/  

A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simţi, a 
ajuta (IV) 
 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat pentru orice 
copil care se adresează direct sau îşi expune 

LT s. Doroţcaia 1. CLT s. 
Doroţcaia,  
2. Centrul 
educaţional 
WOW 

Copiii din LT 
Doroţcaia 

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Andronatiev Eugenia 
069232090 
Galiţ Corina 
068158712 

 

http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
http://ltdorotcaia.net/in-cadrul-saptaminii-voluntariatului-elevele-clasei-a-xii-a-u-gatman-natalia-nesterov-rodica-si-constantinov-maria-au-realizat-activitati-de-promovare-a-identitatii-nationale-elevii-din-clasele/
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solicitarea ajutorului prin intermediul „Boxei de 
opinii şi idei”. 

 

Avem plăcerea de a ajuta bătrânii 
 
Locul desfășurării: s. Holercani 
Orele:  
Descriere: Profesoara de fizică Porubin Ana, 
împreună cu voluntarii din clasa a 7-a va ajuta 
bătrânii. 

Liceul Holercani    https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=268478
280214819&id=1000115794782
10  

Cine-i harnic și muncește, truda lui îl răsplătește 
 
Locul desfășurării: Sala de festivități 
Orele: 14:00 
Descriere: Petrecerea activității extracurriculare 
„Toamna de aur”, în urma căreea toate bogățiile 
toamnei ce vor fi prezentate pentru expoziție, vor fi 
donate la 3 familii nevoiașe din sat. 

Gimnaziul s. 
Roghi, părinții, 
profesorii 

 15 persoane 
 
 

Casianov Galina 
060281920 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100013802810118&
fref=ts 

Dar din dar se face rai! 
 
Locul desfășurării: s. Holercani 
Orele:  
Descriere: O mică speranță pentru cei mai triști ca 
noi. 

Liceul Holercani    https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=268481
513547829&id=1000115794782
10  

Dăruieşte şi fericeşte 
 

Locul desfășurării: Centrul republican de internare a 
bătrînilor 
Orele:  
Descriere: Elevii L.T. „Mihai Eminescu” împreună cu 
D-na Mariana Madan vor pleca spre "Centru 
republican de internare a bătrînilor", unde vor dărui 
fiecaruia puţină dispoziţie de toamnă. 

L.T. „Mihai 
Eminescu” 

Centrul 
republican de 
internare a 
bătrînilor 
 

  https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4642401362521  

Frumos şi sfînt 
 
Locul desfășurării: Biserica „Sfîntul Dumitru” din sat 
Orele: 14.00 
Descriere: Sădirea florilor în ograda bisericii 

L.T. „Ion 
Creangă” com. 
Coşniţa 

Biserica 
„Sfîntul 
Dumitru” 

Oamenii din 
sat 

Russ Victoria 
069703906 

https://www.facebook.com/Lic
eul-Teoretic-Ion-
Creang%C4%83-com-
Co%C5%9Fni%C5%A3a-
949216478426293/?fref=ts 

Motivație+ Transpirație=Succes 
 

LT „Ștefan cel 
Mare”, s. 

Grădinița 
„Romanița” 

Copiii din 
localitate 

Cornițel Natalia 
024854439 

https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/185

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268478280214819&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268478280214819&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268478280214819&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268478280214819&id=100011579478210
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=ts
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268481513547829&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268481513547829&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268481513547829&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268481513547829&id=100011579478210
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154642401362521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154642401362521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154642401362521
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Creang%C4%83-com-Co%C5%9Fni%C5%A3a-949216478426293/?fref=ts
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1851756318376599
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1851756318376599
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Locul desfășurării: Stadionul liceului 
Orele: 14.00 
Descriere: Acțiune de promovare a modului sănătos 
de viață prin alergare, mers cu bicicleta. 

Molovata cadru 
didactic din 
instituție 

 
 

1756318376599  
 
https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/185
1855025033395  

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (V) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
250211857428  
  
http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-v-a-b-2016/  

Nistrule, pe malul tău... 
 
Locul desfășurării: perimetrul localităţilor 
Grigoriopol –Delacău-Crasnogorca la mal de Nistru, 
localităţi în care locuiesc elevi ai liceului 
Orele: 10-12 
Descriere: Grupuri de elevi vor face ordine pe 
segmentele adiacente cu malul de Nistru in s. 
Delacău, Grigoriopol, Crasnogorca, iar gunoiul, cu 
ajutorul transportului oferit de către oamenii din 
comunitate, posibil APL, părinţi, va fi dus in locuri 
rezervate, specializate. 

Liceul Teoretic 
„Ştefan cel 
Mare şi Sfânt’’ 
or. Grigoriopol, 
administraţia, 
părinţii 

Primăria or. 
Grigoriopol 

copiii 
devenind mai 
activi; 
comunitatea 
prin 
atitudinea faţă 
de starea 
ecologică 
actuală 

Jitariuc Svetlana, 
svetlanaj@inbox.ru 
069 194 428 
Mocreac Alexei, 
diriginţii. 

https://www.facebook.com/LT
Grigoriopol/?fref=ts 

Pentru cei mai trişti ca noi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul s. Ustia 
Ora: 14.00 
Descrierea: Vor fi adunate hăinuţe de la copiii din 
gimnaziu şi vor fi donate copiilor din familii 
socialmente vulnerabile 

Consiliul Local al 
Elevilor 
Gimnaziul s. 
Ustia 

 Copii din 
familii 
socialmente 
vulnerabile 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Salubrizare la izvor 
 
Locul desfășurării: s. Holercani 
Ora:  
Descrierea: Acțiuni de salubrizare la izvor !! 
Profesoara de istorie și educație tehnologică 
Gavrilovici Ana împreună cu voluntarii. 

Liceul Holercani    https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=268550
230207624&id=1000115794782
10  

https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1851855025033395
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1851855025033395
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1851855025033395
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250211857428
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250211857428
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250211857428
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-v-a-b-2016/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-v-a-b-2016/
https://www.facebook.com/LTGrigoriopol/?fref=ts
https://www.facebook.com/LTGrigoriopol/?fref=ts
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268550230207624&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268550230207624&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268550230207624&id=100011579478210
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268550230207624&id=100011579478210
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Sat curat – bucuria ochilor (V) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Trandafirul – regele florilor 
 
Locul desfășurării: Teritoriul liceului 
Orele: 14:00 
Descriere: Pe parcursul Săptămînii Voluntarului 
elevii liceului vor lucra la amenanjarea răzoarelor 
pentru flori de pe teritoriul liceului, vor săpa și vor 
răsădi trandafiri. 

L.T. „Ștefan cel 
Mare”, s. 
Molovata 

 
 
 
 
 

20 persoane Bejan Vera 
Merineanu Tatiana 
024854439 
 

https://www.facebook.com/ste
fancelmaremolovata/posts/185
0826428469588  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4618000977521  

Voluntari-mentori: ”De-ar fi la o mie de sfaturi și un 
singur ajutor, lumea ar fi plină de fericire.”(N.Iorga) 
 
Locul desfășurării: centrul pentru copii cu CES 
„Armonie” 
Orele: 15.00-16.30 
Descriere: Copiii cu CES de la centrul pentru copii 
”Armonie” vor fi ajutați la pregătirea temelor pentru 
acasă, organizarea jocurilor distractive, mobile etc. 
De către eleviisilitori din clasele VII-IX-a. 

Centrul pentru 
copii 
„Armonie”, 
părinții, 
personalul 
centrului 

Primăria s. 
Oxentea 

32 copii cu 
CES, părinții 
acestora, 
profesorii 

024856820 https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011461337862&
fref=ts 

Votul meu contează! 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” Dubăsari 
Ora: 12.45 
Descrierea: Se va organiza o masă rotundă în cadrul 
căreia se vor prezenta dovezi care demonstrează 
importanţa unui singur vot. Se vor elabora postere în 
care tinerii vor fi îndemnaţi să nu fie indiferenţi şi să 
participe la alegeri. 

L.T. „M. 
Eminescu” 
Dubăsari 

 Elevii cl. a XI – 
XII-a 

Natalia Alexeev 
068581984 
natalia.alexeev80@m
ail.ru 

https://www.facebook.com/gro
ups/333213900216971/?fref=ts  
 

Edineţ       

https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850826428469588
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850826428469588
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/posts/1850826428469588
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618000977521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618000977521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154618000977521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461337862&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/333213900216971/?fref=ts
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Fălești  Activitate de salubrizare în parcul din s. Năvîrneț 
 
Locul desfășurării: Parcul din sat 
Ora: 14.00 
Descrierea: Activitate de salubrizare în parcul din s. 
Năvîrneț 

L.T.„Ștefan cel 
Mare și sfînt” 

CLT 
Voluntarii 

APL Locuitorii din 
Năvîrneț care 
se odihnesc 

Boghiu Mircea 
025973372 
067700350, 

ltnavirnet@gmail.co
m 

 

Activități de salubrizare s. Obreja Veche (II) 
 
Locul desfășurării: În fața bisericii (gardului, terenul 
de joacă a copiilor, la stație, la izvorul din centrul 
satului Obreja, lîngă gardul cimitirului, pe stdionul 
satului). 
Orele: 14.00 – 16.00 
Descriere: Elevii au greblat, măturat, au strîns hîrtiile 
(sticle, cutii...) 

IPGimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
s. Obreja Veche 

Parteneri de 
business 
Alexandrov 
Gheorghe 

Enoriașii,  
Băștinașii 

Ganea – Cucu Stela, 
(0259) 65799 
Chistol Lucia, 
(0259)65062 
Stîrcu Ala,(0259) 
65096 
Janu Maria,(0259) 
65831 

 

Acțiune de caritate pentru familiile cu mulți copii 
 
Locul desfășurării: or. Fălești  
Ora: 16.00 
Descrierea: Vor fi selectate 5 familii care vor primi 
lucrurile donate, cum ar fi hainuțele, rechizitele și 
jucariile. 

Grupul de 
inițiativă a 
tinerilor din or. 
Fălești 

APL nivelul I si 
II, A.O 
„CUGET” 
MINIONII, 
DGE 

Tinerele 
familii 

Bejenari Marianna, 
maryanne_andries@
mail.ru 

 

Ajutor la bătrînii singuratici 
 
Locul desfășurării: domiciliile bătrînilor singuratici 
din sat 
Ora: după orele de studii 
Descrierea: curățenie, tăiat lemne, săpat etc. 

Asistentul social 
CLT 
Voluntarii 

APL Bătrînii 
singuratici din  
Năvîrneț 

Boghiu Mircea 
025973372 
067700350, 
ltnavirnet@gmail.co
m 

 

Ajutor persoanelor vîrsnice 
 
Locul desfășurării: în gospodăria familiei Stîrcu 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descrierea: La curățat porumb. 

IPGimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Stîrcu Vasile 
Stîrcu Eugenia 

Chistol Lucia,                               
(0259) 65062 
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Atelier de reparație a cărților din biblioteca 
sătească 
 
Locul desfășurării: Biblioteca sătească. 
Ora: 16:00 
Descrierea: Reparația cărților deteriorate. 

IP Gimnaziul s. 

Izvoare, 

comitetul de 

părinți  al clasei 

Biblioteca s. 

Izvoare 

Comunitatea 079083 971 
Ursachi Elena, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com  

 

 

Bucurie pentru toți tinerii din s. Izvoare 
 
Locul desfășurării: Gospodăria cetățenei din sat 
Grigori Eugenia,mama Adelei,invalid, țintuită la 
scaunul cu rotile” 
Ora: 13

30 

Descrierea: Vizită de caritate în cadrul căreia copiii i-
au adus în dar bibelouri,pixuri,caiet de notițe ( Adela 
scrie versuri pe care le vom publica la revista 
,,Noi”);fructe și dulciuri,i-au recitat poezie compusă 
pentru ea). 

IP Gimnaziul s. 
Izvoare, 
comitetul de 
părinți al clasei 
 

 Grigori Adela 079071535 
Ursachi Svetlana, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

Campanie de sensibilizare (V) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 
 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

Clacă ca la moldoveni 
 
Locul desfășurării: s. Suvorovca, raionul Fălești 
Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: La această acțiune de voluntariat am  
stabilit să renovăm și să amenajăm casa de locuit a 
cuplului mamă copil, fosta beneficiară a CAS 
„Nufărul Alb” din s. Glinjeni, r-nul Fălești. Vom vărui, 
vopsi și amenaja 2 odăi, unde locuiește mama  
minoră cu copilul  în  vîrstă de 3 luni. Vom pune 
laminat în odaia minorelor,vom  pune  tapet  în 
ambele   odăi.Vom pune teracotă pe sobă. Vom 
așeza plita de gaz, vom amenaja mașina de spălat la 
locul  potrivit. Toate aceste bunuri au fost procurate 

CAS,,Nufărul 
Alb,,din s. 
Glinjeni raionul 
Fălești 
 

2 sponsori 
8 persoane 
fizice, care au 
venit cu 
contribuție 
sub formă de  
lenjeria pat, 
pernă, pat, 
dulap, pătuc 
p/u copil, 
cuverturi, 
hăinuțe și 
jucării la copil; 
4 ONG-uri 

 079 589 059 
0259 710 59 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4822643467521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822643467521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822643467521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154822643467521


153 

 

cu suportul sponsorului  și cu suportul persoanelor 
implicate în activitate. Voluntarii vor beneficia de 
pauză de cafea, prînz cald, plăcinte și sarmalele nu 
vor lipsi. Toate vor fi pregătite de către voluntarele 
noastre dragi de vîrsta a treia. La finele activității 
vom pregăti poze, vom înmîna diplome de 
mulțumire pentru participare. 

Clubul Familiei 

Curat în comună și în sufletul nostru 
 
Locul desfășurării: cimitir, teren sportiv din comună, 
gimnaziu 
Orele: 14.30 
Descrierea: 1.Activitate de salubrizare :  
Curățenie în cimitirul satului - Curăţitul frunzelor 
uscate, greblatul frunzelor, măturatul gunoiului şi 
evacuarea lui. Curățenie pe terenul sportiv din sat și 
sădirea copacilor. Curățirea rîului ce trece prin sat, 
evacuarea gunoiului. 
2.Organizarea actelor de caritate-colectarea și  
donarea de haine, încălțămine, dulciuri, rechizite 
școlare  colegilor din familii social vulnerabile   

Gimnaziul         
s. Albinețul 
Vechi 

APL Locuitorii 
comunei 
 
Elevii din 
familii social 
vulnerabile 

comuna 
Albinețul Vechi 
Telefon 
0259 703 57 
 
Capațina Rodica 

 

Curățenie în „Parcul Veteranilor” 
 
Locul desfășurării: Parcul Veteranilor 
Orele: 13.00 - 15.30 
Descrierea: Elevii clasei a VIII-a au lucrat cu 
entuziasm , cu dăruire de sine , greblînd, stîngînd 
crengile uscate. Tot odată, au primit informație de ce 
acest parc se numește „Parcul Veteranilor”. 

IP Gimnaziul s. 
Horești 

 Comunitatea Matas Galina 
Tel.: 0259.77106, 
min.osoianu@yandex
.com 

 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
1964657521  

Curățenie pe teritoriul Gimnaziului s. Horești 
 
Locul desfășurării: Parcele, două terenuri sportive 
Orele: 13.00 – 15.00 
Descrierea: Au participat elevii claselor: a I-îi – a IV-a, 
a V-a – a VII-a . În cadrul activității elevii au greblat, 
măturat, cărat frunzele… 

IP Gimnaziul s. 
Horești 

 Comunitatea 
 

Diriginții de clasă., 
min.osoianu@yandex
.com 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
1964657521  

Înfrumusețarea curții școlii (IV) 
 
Locul desfășurării: Clumbele preconizate pentru flori  

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 

 elevi 
profesori 
părinți 

Clasele I-a – IX-a 
Diriginții de clase 
Direcția școlii 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154821964657521
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Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Sădirea trandafirilor 

Veche 

Lucrul în echipă ne ridică 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Musteața 
Ora: 15.00 – 16.30 
Descriere: activități de raparație și amenajare a 
atelierului de lucru al Gimnaziului 

Gimnaziul 
Musteața, RAE 

RAE; CLE; elevi 
voluntari; 
Niculescu 
Valentin, 
profesor de 
educație 
tehnologică. 

Elevi, 
profesorii de 
educație 
tehnologică 

Musteațî Oxana, 
068743770, 
gim.musteata@gmail
.com 

 

Masă rotundă cu genericul „Voluntarii nu au 
neapărat mult timp liber; ei au dorinţă şi sufletul 
deschis” 
 
Locul desfășurării: LT „I.Creangă” 
Ora: 15.00 
Descriere: Se va desfășura o masă rotundă de 
promovare a voluntariatului. 

Centrul de 
asistenţă 
specializată şi 
formare 
continuă „Casa 
Speranţei”, 
voluntari LT „I. 
Creangă” 

 Elevii LT „Ion 
Creangă” or. 
Făleşti 

  

Masa rotunda cu tematica ,,Promovarea practicilor 
pozitive de activism civic si voluntariat” 
 
Locul desfășurării: Primaria or. Falesti 
Ora: 15.00 
Descriere: Grupul de initiativa a tinerilor din or. 
Falesti din care fac parte tineri activi si tinere familii 
din oras impruna cu reprezentantii Ong-urilor active 
din raion vor pune in discutie importanta 
voluntariatului in dezvoltarea comunitatii si schimbul 
de experienta in bunele practici de voluntariat. 

Grupul de 
inițiativă a 
tinerilor din or. 
Fălești 

APL nivelul I si 
II, A.O 
„CUGET” 
MINIONII, 
DGE 

Tinerele 
familii, tinerii, 
membrii ONG 

Bejenari Marianna, 
maryanne_andries@
mail.ru 

 

NOI sîntem speranța pentru Dana! 
 
Locul desfășurării: domiciliul familiei Tataru, din s 
Călinești 
Ora: 16.00 
Descriere: Actorii din comunitate au un scop comun, 
acela de a o ajuta familia Tataru, colectînd 
îmracăminte, încălțăminte, materiale educative etc. 

CAS ”VIVATIS”s. 
Călinești 

Grădinița de 
copii Nr.2 
CAS „Vivatis„ 
L.T.„Gh.Vrabie
„ din s. 
Călinești. 

Familia Tataru 0259 616 82  

O floare pentru orașul meu 
 

Centrului de 
Creație”Lora 

Direcția de 
Producție a 

  https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015

mailto:gim.musteata@gmail.com
mailto:gim.musteata@gmail.com
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646232527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646232527521
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Locul desfășurării: monumentul lui Mihai Eminescu 
Orele:  
Descrierea: Se vor colecta bulbi de narciși, crini, 
lalele și trandafiri roșii. Se va realiza un master class-
ul de plantare corectă a trandafirilor și aceștia se vor 
planta în parcele.  

Găină” Gospodăriei 
Comunale și 
de Locuințe 
din Fălești  

4646232527521  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4646232527521  

O vizita de neuitat 
 
Locul desfășurării: domiciliul copiilor din familii 
nevoiașe 
Ora: 14:30 
Descrierea: vizite in familiile aflate in dificultate, 
donatii de produse alimentare, haine si incaltaminte. 

Gimnaziul 
„Grigore 
Caruntu”, 
or.Falesti 

 1. Dilion Alina 
2. Axenti 
Catalin 
3. Doina 
Natalia 

0259 265 08 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4828658652521  

Pentru un parc verde, pentru o viață sănătoasă 
 
Locul desfășurării: Parcul gimnaziului 
Ora: 12:00 
Descrierea: Colectarea deșeurilor și a frunzelor 
uscate. 

IP Gimnaziul s. 
Izvoare, 
comitetul de 
părinți al clasei 

 Comunitatea,
elevii, 
profesorii, 
lucrătorii 
auxiliari din 
gimnaziu 

025969241 
Cemscaia Silvia, 
ursachi.svetlana@ya
hoo.com 

 

 

Plantarea arborilor s. Horești 
 
Locul desfășurării: Pe Muchie, loc din preajma 
satului. 
Ora: 14.00 
Descrierea:  Elevii clasei a IX-a împreună cu 
dirigintele au participat activ la compania de 
salubrizare , care în mod organizat au plantat arbori 
pa Muchie. 

IP Gimnaziul s. 
Horești 

Primăria s. 
Horești - au 
pregătit 
arborii 

Comunitatea Matas Galina 
Tel.: 0259.77106, 
min.osoianu@yandex
.com 
 

 

Salubrizarea afluentului rîului Ciuluc 
 
Locul desfășurării: s.Pompa 
Ora: 13.00 
Descrierea: Acțiune de salubrizare. 

IP Gimnaziul 
Pompa 

Centrul 
Național de 
Mediu, APL, 
elevi, 
profesori, 
lucrătorii 
primăriei. 

elevi cl .8-9 IP 
Gimnaziul 
Pompa, 
profesori, 
lucrătorii 
primăriei 

Dubceac Nina, primar 
com.Pompa 
025955640 

 

Scenariu Teatralizat “Păcală și Tândală” 
 
Locul desfășurării: CSS” Pentru Voi” Falesti 
Ora: 15.00 

CSS ”Pentru 
Voi” Falesti 

 Persoanele 
vîrstnice din 
cadrul 
Serviciului Zi, 

  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646232527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646232527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154646232527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828658652521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828658652521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154828658652521
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Descrierea:  Vizita bibliotecii raionale M.Eminescu 
impreuna cu elevii liceului teoretic M.Eminescu 
pentru a prezenta  scenariul teatralizat “Păcală și 
Tândală”. 

Plasament 

Seminar cu Grupul Auto-Reprezentanții din Fălești 
pe tema: Valorile umane 
 
Locul desfășurării: Biblioteca publică raională “Mihai 
Eminescu” 
Orele: 10:00 
Descrierea: voluntarul din cadrul Grupului de Auto-
Reprezentanți Fălești va organiza un seminar. 

1. Grupul de 
Auto-
Reprezentanți 
Fălești 
2. Keystone 
Moldova 

Biblioteca 
publică 
raională 
“Mihai 
Eminescu” 
Fălești 

Vizitatorii 
bibliotecii și 
tinerii Auto-
Reprezentanți 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Servicii la domiciliu „Zâmbetul bătrânilor în sufletul 
voluntarilor” 
 
Locul desfășurării: s. Ciolacu Nou 
Orele: 15:00 
Descrierea: Angajaţii Centrului au ales persoane 
vîrstnice solitare din localitate şi  au depistat care 
sunt problemele lor. Activitatea desfășurată de 
Voluntari a fost monitorizată de specialiştii Centrului. 
Obiectivele acţiunii au fost sensibilizarea copiilor faţă 
de problemele bătrânilor, comunicarea tinerei 
generaţii cu generaţia mai în vârsta, acordarea 
ajutorului în diverse lucrări necesare în gospodărie 
(săpatul , efectuarea curăţeniei. 

CAS 

„Împreună”, s. 

Ciolacu Nou 

 

 Acordarea 
ajutorului la 
lucru 
gospodăresc 
persoanelor  
vârstnice 

 https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
2236437521  

Un cartof, un măr, o ceapă! (III) 
 
Locul desfășurării: Instituția de Educația Timpurie 
nr.6 
Orele: 15.00 – 16.30 
Descrierea: Colectarea de la familiile copiilor din 
instituție la dorință un cartof, un măr, o ceapă s.a. 
pentru oferirea lor persoanelor cu trai greu din 
sectorul gara – Fălești.  

Instituția de 
Educația 
Preșcolară nr.6, 
Fălești, părinții 

 Bătrîni 
vulnerabili 

Navroțchi Lilia – 
manager IET nr.6,  
069297793 
0259-26457, 
gradinita6@mail.ru 

 

Un sat frumos un mediu sănătos 
 
Locul desfășurării: În preajma casei de cultură, 
primăriei, stadionului, gimnaziului  

IP Gimnaziul              
Făleștii Noi 

APL, Asociația 
,,Consătenii” 

Comunitatea 067 389 906  

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822236437521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822236437521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822236437521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822236437521
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Orele: 13.00 
Descrierea: Acțiune de colectare a deșeurilor. 

Vizita copilului pentru care a fost iniţiată campania 
de promovare a voluntarului 
 
Locul desfășurării: or. Făleşti, domiciliul copilului 
Orele: 14.00 
Descrierea: Voluntarii centrului „Casa Speranţei” 
împreună cu alţi doritori au  transmis lucrurile 
colectate în cadrul campaniei. 

Centrul „Casa 
Speranţei” 

 1 copil  https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
7717452521  

В память о них -парк моему городу  
 
Locul desfășurării: Памятник посвященный 
афганцам, чернобырльцам, приднестровцам  
Orele: 13:00-15:00 
Descrierea: Посадка деревьев  

L T „A. S. 
Puskin” or. 
Fălești 

Întreprinderea 
Municipală 
„Direcția de 
producție a 
gospodăriei 
comunale și 
de locuințe 
Fălești” 

Elevii clasei 10 069673733, 
Tabanscaia Liudmila, 
1601ludmila@gmail.c
om 

 

Florești  Act de caritate, s. Cerniţa (II) 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: La trei copii din familii social vulnerabile li 
se vor oferi ajutor din partea grădiniței 
 

Grădiniţa s. 
Cerniţa 

Primăria s. 
Cerniţa 

Pileavschi  060615017 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637250527521  

Excursie „Aeroportul internaţional Mărculeşti” 
 
Locul desfășurării: or. Mărculeşti 
Ora: 14.00 
Descriere: Avînd în vedere faptul ca este săptămîna 
naţională a volunariatului, Direcţia Cultură,Turism, 
Tineret si Sport va organiza unui grup de tineri o 
excursie la „Aeroportul internaţional Mărculeşti” 

Consiliul Raional 
Florești, Direcţia 
Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport 

Aeroportul 
Internaţional 
or. Mărculeşti 

50 tineri 069172169  

Salubrizarea locurilor de odihna a parcurilor și 
izvoarelor 
 
Locul desfășurării: s.Tîrgul-Vertiujeni 
Ora: 12.00 

1. Primaria 
s.Tîrgul-
Vertiujeni, 
inginer 
cadastral 

Asociația 
părinți și 
pedagogi 
 
 

Locuitorii 
localității, 
Elevi și 
Funcționari 

060972828 
Zavorohina Raisa 
Sefa casei de cultura 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154827717452521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154827717452521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154827717452521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154827717452521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637250527521
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Descriere: Curatarea izvoarelor, a parcurilor si 
zzonelor de agrement din localitate 

2. Casa de 
cultura s.Tîrgul-
Vertiujeni  
3. Biblioteca 
s.Tîrgul-
Vertiujeni 

Şcoala mea – oglinda mea 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: Elevii din şcoală vor face curăţenie pe 
teritoriul şcolii. 

Gimnaziul s. 
Cerniţa 
 
 
 
 

Primăria s. 
Cerniţa 

Elevii şcolii 
 
 
 
 

068194150 
 
 
 
 

 

Tineretul în stima bătrîneţii (I) 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti 
Ora: 09.00 
Descriere: Consiliul raional de Tineret împreună cu 
alţi voluntari vor face ordine în curtea unui bătrînel 
în vîrstă de 82 ani,pornind de la săpatul în gradină 
pînă la vopsitul gardului din curte. 

Consiliul Raional 
de Tineret 
Floreşti 

Consiliul 
Raional 
Florești, 
Direcţia 
Cultură, 
Turism, 
Tineret şi 
Sport 

Andrei 
Balan 
Valentina 
Manoli Ana-
Maria 

069408418  

Glodeni  Grăbește-te să faci un bine (V) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: 8:00 – 8:30 
Descriere: Consilierii – elevi vor lansa o acțiune de 
caritate, colectarea de hăinuțe,încălțăminte pentru 
sezonul rece , care se vor transmite copiilor din 
familii social vulnerabile. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Primăria s. 
Cuhnești, 
asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Suntem pentru un mod sănătos de viață (V) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei,alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Liceul Teoretic 
s. Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 
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Hînceşti  Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Dahnovici 
 
Locul desfășurării: Dahnovici, Comuna Bobeica 
Ora: 12:00 
Descrierea: CVB împreună cu elevii Gimnaziului 
Bobeica și lucrătorii bisericii vom salubriza gunoiul 
de pe teritoriul cimitirului, vom grebla frunzele și 
gunoiul va fi depozitat la gunoiștea din sat. 

A.O. Always 
together 

1. Gimnaziul 
com. Bobeica,  
2. CVB 
3. Biserica 
Sfîntul 
Gheorghe 

Cimpoieș 
Nicoleta, 
Lozinschi 
Marin, Ioniță 
Victor, Ioniță 
Silviu, 
Ioniță Elena. 

Coteț Gabi 
069548867 

 

Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Drăgușeni 
 
Locul desfășurării: Drăgușeni, Comuna Bobeica 
Ora: 12:00 
Descrierea: CVB împreună cu elevii voluntari din 
Gimnaziul Bobeica vor face curățenie pe teritoriul 
cimitirului, gunoiul va fi depozitat la gunoiștea din 
sat. 

A.O. Always 
together 

1. Gimnaziul 
com. Bobeica,  
2. CVB 
3. Biserica 
Sfîntul Mihail 
și Gavril 

Beregoi 
Carolina, 
Ioniță Vera, 
Grosu 
Andreia, 
Andronic 
Nina. 

Coteț Gabriela 
069548867 

 

Ialoveni  Acțiune de sensibilizare a populației comunei 
Mileștii Mici (III) 
 
Locul desfășurării: com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni 
Ora: 14.00 – 18.00 
Descrierea: Grupul de inițiativă va distribui fluturași 
cu promovarea ideii de constituire ansamblului 
folcloric de copii „Moștenitorii”. Drept feedback 
persoanele care vor primi fluturașii, vor completa alți 
fluturași cu un mesaj pentru participanții la proiect. 

 Grupul de 
inițiativă 
„Forța”, lider 
Movileanu 
Andreea, 
mentor Pulbere 
Aliona 

LT „Mihail 
Bârcă” 
www.milestii
mici.net  

Populația 
comunei 
Mileștii Mici 

060540529 – 
Movileanu Andreea 
 
068844420 – Pulbere 
Aliona 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/#more-3258  

Acțiune de salubrizare a curții Spitalului Raional 
Ialoveni 
 
Locul desfășurării: Spitalul Raional Ialoveni, or. 
Ialoveni 
Ora: 12:00-13:30 
Descrierea: Adunarea membrilor grupului de 
inițiativă pentru colectarea deșeurilor din curtea SR 
Ialoveni și îmbunătățirea aspectului acesteia. 

Grupul de 
iniţiativă „Tinerii 
contra HIV/SIDA 
şi hepatitelor 
virale”, or. 
Ialoveni 

1. Spitalul 
Raional 
Ialoveni  
2. Consiliul 
Raional 
Ialoveni 

Locuitorii 
raionului 
Ialoveni 

Diaconu Mariana, tel. 
068418189 

 

Ajutăm natura, com. Răzeni 
 
Locul desfășurării: comuna Răzeni 
Ora: 15.00  

Primăria com. 
Răzeni 

1. Liceul 
Teoretic ”Ion 
Pelivan”, 
Răzeni 

Locuitorii s. 
Răzeni, 
elevii LT 
Răzeni 

Angela PLATON,  
069 046 777 

https://web.facebook.com/prof
ile.php?id=100009816542360 
 

http://www.milestiimici.net/
http://www.milestiimici.net/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/#more-3258
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009816542360
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009816542360
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Descrierea: În această activitate vom planta copaci 
pe strada centrală a localității. Aici se vor implica atît 
membrii grupului de inițiativă, Primăria Comunei 
Răzeni cît și voluntari din localitate. 

2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Curăţarea şi îngrijirea terenului sportiv şi a 
terenurilor de pe lângă şcoală şi centrul s. Horeşti 
 
Locul desfășurării: s. Horeşti 
Ora: 13:45 – 15:15 
Descrierea: Se vor organiza elevii claselor a VII-a- a 
IX-a pentru a face curat pe teritoriile de lângă şcoală, 
statidionul şcolii şi centrul satului. 

LT s. Horeşti 
elevii, 
administraţia  

1. Primăria s. 
Horeşti 
2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Locuitorii s. 
Horeşti, 
elevii LT 
Horeşti 

Aurelia ATANASOV 
068488608 
060526090 

 

Curăţirea terenului de resturile vegetale (II) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Costeşti 
Ora: 13:40 – 15:30 
Descrierea: Vor fi mobilizaţi mai multi voluntari 
pentru a participa la curăţirea terenului necesar 
pentru sădirea materialului saditor. 

Grupul de 
iniţiativă 
„Speranţa”, 
Costeşti 

1. L. T. 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Cetăţenii care 
locuiesc in 
jurul liceului, 
dar si 
persoanele 
care 
frecventează 
instituţia 

060431921- Meriacre 
Iulia 
meriacre.iulia@mail.r
u 
069660120 – 
Dudnicenco Ion 
nicudud@yahoo.com 

 

Ecologia în viaţa tinerilor 
 
Locul desfășurării: Incinta Liceului Teoretic Costeşti 
Ora: 13:40 – 14:15 
Descrierea: Se va organiza o ora dedicată mediului 
înconjurător împreună cu elevii din liceu. 

Grupul de 
iniţiativă 
„Speranţa”, 
Costeşti 

1. L. T. 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Tinerii din s. 
Costeşti 

069660120 – 
Dudnicenco Ion 
nicudud@yahoo.com 

 

Hai în gașca voluntarilor! 
 
Locul desfășurării: sala de festivitati a LT Tipala 
Ora: 11.10 
Descrierea: In cadrul acestui careu de lucru vom 
informa elevii despre constituirea noului CLT si le 
vom aduce la cunostinta regulile de inregistrare a 
candidatilor. 

Consiliul Local 
de Tineret com. 
Ţipala 

1. L. T. com. 
Ţipala 
2. Primăria 
com. Ţipala 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Tineretul 
comunei 
Ţipala 

Valeria CASTRAVEŢ 
069914232 

 

Includerea Consiliului Local de Tineret într-o 
acțiune de voluntariat 
 
Locul desfășurării: s. Costesti 

Grupul de    
initiativa 
„Speranţa”, 
Costeşti 

Primăria s. 
Costesti, 
Consiliul Local  

Grupul de 
initiativa 

Bivol Carolina  
068185464 
Bivol_carolina@yaho
o.com  

http://alternativa.org.md/grup
ul-de-initiativa-inspiratie-
promoveaza-voluntariatul-prin-
actiuni-sociale/#more-3336  

http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
http://alternativa.org.md/grupul-de-initiativa-inspiratie-promoveaza-voluntariatul-prin-actiuni-sociale/#more-3336
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Ora: 14:00 
Descrierea: Vom ajuta persoanele social vulnerabile 
cu produse alimentare necesare si ne vom asigura ca 
au parte de toate conditiile prielnice pentru trai. 

  

Informarea copiilor despre reciclarea deșeurilor 
 
Locul desfășurării: Grădinița Nr.2 ”Alunelul” 
Ora: 12:00 
Descrierea: Vom informa copii cu vîrsta cuprinsă 
între 5-6 ani despre importanța reciclării si aspectele 
acesteia. 

1. LT „Ion 
Pelivan”, Răzeni 
2. Grădiniţa 
Nr.1 ”Alunelul” 
 

1. Primăria 
com. Răzeni 
2. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Copiii de la 
Grădiniţa Nr.1 
„Alunelul” 
 

Angela PLATON 
069046777 

https://web.facebook.com/prof
ile.php?id=100009816542360 
 

Informarea tinerilor din s. Văsieni referitor la 
profilaxia HIV/SIDA și hepatitelor virale B, C 
 
Locul desfășurării: s. Văsieni, r-ul. Ialoveni 
Ora: 12:00-14:00 
Descrierea: Deplasare la liceul din sat cu efectuarea 
de prezentări PowerPoint pe tema HIV/SIDA și 
hepatitelor virale B, C; discuții cu elevii claselor mari; 
chestionarea anonimă a tinerilor pentru verificarea 
cunoștințelor la tema respectivă; distribuirea 
pliantelor și calendarelor; mini-concurs cu acordare 
de premii elevilor. 

Grupul de 
iniţiativă „Tinerii 
contra HIV/SIDA 
şi hepatitelor 
virale”, or. 
Ialoveni 

1. Centrul 
Social-
Regional 
„Renaşterea”; 
2. Primăria s. 
Văsieni;  
3. Liceul 
Teoretic din s. 
Văsieni;  
4. Spitalul 
Raional 
Ialoveni 

Tinerii din s. 
Văsieni 

Diaconu Mariana 
068418189 

 

Participarea Consiliului Local de Tineret într-o 
acțiune de voluntariat 
 
Locul desfășurării: s. Costesti 
Ora: 14:00 
Descrierea: Vom ajuta persoanele social vulnerabile 
cu produse alimentare necesare si ne vom asigura ca 
au parte de toate conditiile prielnice pentru trai. 

1. Grupul de 
initiativa 
„Inspiraţie”, 
Costeşti 
2. Consiliul 
Local de Tineret 
Costeşti 

1. L. T. 
,,Olimp”, 
Costeşti 
2. Primăria 
Costeşti 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
4. ONG 
,,Alternativa” 

Persoanele în 
etate din 
Costeşti 

Carolina BIVOL 
068185464 

 

Salubrizarea teritoriului de lângă monumentele 
eroilor, s. Costești 
 
Locul desfășurării: Centrul satului 
Ora: 14:30 
Descrierea: Vom colecta deșeurile, mătura si afîna 

A.O. EcoTerra Primăria s. 
Costești 

locuitorii 
satului 

Rotari Elena 
068728450 

 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009816542360
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009816542360
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solul împreună cu voluntarii. 

Proiectul „Noua generație în promovarea valorilor 
generale și naționale” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „M. Eminescu” 
Ora: 13 00 
Descrierea: Vor fi realizate: un panou informativ pe 
care periodic se vor amplasa informatii despre 
desfasurarea proiectului, activitatile petrecute, 
realizarea in format electronic a unor pliante 
informative despre proiec, alcatuirea anunturilor ce 
ulterior vor fi plasate pe resursele web. 

Grupul de 
initiativa 
„Noua 
generatie”, 
Ulmu 

1. Gimnaziul 
Ulmu; 
2. Primăria s. 
Ulmu; 
3. Biserica s. 
Ulmu 
4. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Elevii 
gimnaziului, 
locuitorii s. 
Ulmu 

Gutu D. 
0 268 47 543 
Vilcu N. 
068737012 
Nani G  
068888235 
 

 

Ziua salubrizării în s. Țipala 
 
Locul desfășurării: s. Tipala 
Ora: 14.00 
Descrierea: La data de 21 octombrie 2016 membrii 
CLT Tipala vor organiza in localitate Ziua salubrizarii. 
La aceasta actiune vor participa toti voluntarii din 
localitate. Planificam curatirea teritoriului din centrul 
satului si o parte din preajma bisericii. 

Consiliul Local 
de Tineret s. 
Ţipala 

1. L. T. Ţipala 
2. Primăria s. 
Ţipala 
3. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 
 

Populaţia 
comunei 
Ţipala 

Felicia GHEŢIU 
068414828 

https://www.facebook.com/CL
TTipala/posts/17751680394058
83?pnref=story  

Leova Alege preşedintele tău (I) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

02632-20-40 
068929567 

 

Eu sunt pietonul sigur și bine pregătit 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 11:00 
Descrierea: Lecţia teoretico-practică desfăşurată de 
elevi voluntari din clasele 8-9 –a pentru elevii din 
clasele primare privind cunoaşterea regulilor şi 
traversarea în siguranţă a străzii. 

Gimnaziul 
Tochile-
Răducani, r-ul 
Leova 

 Elevii claselor 
primare 
beneficiari 
direcţi dar şi 
cei mai mari 

Casapu Cristina 
068 435 956 

 

https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775168039405883?pnref=story
https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775168039405883?pnref=story
https://www.facebook.com/CLTTipala/posts/1775168039405883?pnref=story
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În ajutorul aproapelui (II) 
 
Locul desfășurării: or. Leova la domiciliile familiilor 
Ora: 08:30 
Descrierea: Voluntarii Liceului vor colecta produse 
alimentare şi vor dona familiilor social-vulnerabile. 
Pe parcursul a 2 zile se va efectua colectarea de 
produse. 

Liceul 
„Constantin 
Spătaru” 

AO 
„EuroClub” 

Familii social 
vulnerabile 

079 959 859 
060 524 136 

 

Să facem parcul mai frumos 
 
Locul desfășurării: Parcul din or. Leova 
Ora: 13:00 
Descrierea: Voluntarii împreună cu lucrătorii 
primăriei vor vopsi gardul care împrejmuieşte parcul. 

Primăria or. 
Leova 

Şcoala 
Profesională 
din Leova 

Cetăţenii or. 
Leova 

Primarul 
079286434/ 
068683413 
Directorul ŞP Leova 
079529418 

 

Nisporeni Voluntariatul – Iubire față de aproapele 
 
Locul desfășurării: s. Milești 
Descrierea: Asa a fost definita o alta activitate din 
cadrul Saptaminii Nationale a Voluntariatului, care a 
a fost petrecuta in data de 21 octombrie la Centrul 
Social. AO Midava in colaborare cu Centrul Social am 
stabilit sa ne intilnim la o masa rotunda impreuna cu 
participantii la corul bisericesc.condus de dna Nina 
Cozari , directorul Centrului Social, conducator al 
corumui bisericesc din localitate. Scopul acestei 
activitati: Importanta voluntariatului in societate.  

1. AO Midava, 
voluntarii  
2. Centrul Social 

1. Primaria s. 
Milești 
2. Biserica s. 
Milești, 
3. Ziarul 
raional 
„Desteptarea”  

Coristii 
Bisericii Locale 

Zinaida Chitoroaga , 
Tel de contact 
069320126, 
Coordonator  
 AO Midava 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653309312521  

Ocnița       

Orhei 
 

Ateliere practice (III) 
 
Locul desfășurării: La Vagon 
Ora: 10.00-13.00  
Descrierea: voluntarii Colegiului „Vasile Lupu" au 
organizat un şir de ateliere confecționînd brățări, 
pictând şi modelând personaje magnifice  

Clubul Tinerilor 
Filantropi 

Colegiul 
„Vasile Lupu" 

 Inga Marga 
060 671 515 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632463327521  
 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=158696
0964946763&id=100008986241
507 

15 min de exerciții fizice 
 
Locul desfășurării: Scuarul Vasile Lupu Orhei 
Ora: 07.40-07.55 

Cspt Orhei, 
voluntarii 

Colegiul 
„Vasile Lupu” 

Adolescenți, 
tineri (30), alți 
membri ai 
comunității 

Taras Svetlana, 
069957700 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632464807521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653309312521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653309312521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653309312521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463327521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586960964946763&id=100008986241507
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632464807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632464807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632464807521
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Descrierea: Flashmob de promovare a activităților 
fizice și a sportului în centrul orașului Orhei. 

Confecționând decorațiuni și aplicații 
 
Locul desfășurării: La Vagon 
Ora: 15.00 
Descrierea: Se va călători în tărâmul toamnei, 
confecționînd decorațiuni şi aplicații, şi petrecând 
timpul frumos util şi distractiv  

Clubul Tinerilor 
Filantropi 

Colegiul 
„Vasile Lupu" 

 Inga Marga 
060 671 515 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632463822521  

Salonul jocurilor de societate 
 
Locul desfășurării: Centrul de Tineret Orhei 
Ora: 15.00 
Descrierea: jocuri și activități de socializare pentru 
tineri 

Fondul pentru 
Tineri Orhei 

Centrul de 
Tineret Orhei 

Toți doritorii Corina Erhan, 
079031378 

https://web.facebook.com/Fon
dul-pentru-Tineri-ORHEI-
700371520046203/photos/?tab
=album&album_id=113556865
6526485 
 

Teatru social (II) 
 
Locul desfășurării: LT O. Ghibu 
Ora: 13.00 
Descrierea: prezentarea unei piese de teatru social 
în care este abordat dreptul la educație sexuală în 
școli 

1. Y-PEER  
2. Cspt Orhei, 

LT „O. Ghibu”, 
or Orhei 

Adololescenții, 
elevii claselor 
IX-XII 

Liliana Cerchez, 
069467042 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=600141130189807&qsefr
=1 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4623965887521  

Rezina 
 

Curat și frumos 
 
Locul desfășurării: s. Ciorna 
Ora: 12.30 
Descrierea: Împreună cu voluntarii vom amenaja și 
îngriji florile din incinta bibliotecii și vom face ordine 
în curtea unui pensionar. 

Biblioteca 
Publică 
Comunală s. 
Ciorna 

1. Căminul de 
Cultură s. 
Ciorna, 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Cazacu Elena, 
069272900 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632256057521  

Dăruiește din inimă (I-VI) 
 
Locul desfășurării: primăria Rezina, Mateuți, 
Saharna Nouă, Solonceni, Saharna, Buciușca, 
Țareuca și Tăhăuți 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: Împreună cu asistenții sociali, vor fi 
selectați 10 persoane în etate, care vor primi cîte o 

SRL „Tranzit” 1. AO 
„Nufărul” 
2-9. Primăria 
Rezina, 
Mateuți, 
Saharna Nouă, 
Solonceni, 
Saharna, 

 Bîzgan Andrei 
069777983 
tranzitsrl@gmail.com 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4648249922521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463822521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463822521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632463822521
https://web.facebook.com/Fondul-pentru-Tineri-ORHEI-700371520046203/photos/?tab=album&album_id=1135568656526485
https://web.facebook.com/Fondul-pentru-Tineri-ORHEI-700371520046203/photos/?tab=album&album_id=1135568656526485
https://web.facebook.com/Fondul-pentru-Tineri-ORHEI-700371520046203/photos/?tab=album&album_id=1135568656526485
https://web.facebook.com/Fondul-pentru-Tineri-ORHEI-700371520046203/photos/?tab=album&album_id=1135568656526485
https://web.facebook.com/Fondul-pentru-Tineri-ORHEI-700371520046203/photos/?tab=album&album_id=1135568656526485
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807&qsefr=1
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807&qsefr=1
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807&qsefr=1
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=600141130189807&qsefr=1
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623965887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623965887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154623965887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632256057521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632256057521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632256057521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249922521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249922521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249922521
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franzelă o dată pe săptămînă pe parcursul unui an. Buciușca, 
Țareuca și 
Țahnăuți, 
Secția 
Asistență 
Socială 
10. PP 
„Cuvântul” 

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (V) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 
Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Biblioteca 
Publică „M. 
Eminescu”, 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

Gestul meu contează! (V) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 
Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3.Televiziunea 
locală Elita,  
4. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632376947521  

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (V) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comitetele 
de părinți din 
clasă,  
2. CLE LT 
Alexandru cel 
Bun 
3. PP 
„Cuvântul” 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban Cornelia 
Lazîr Ina 
Șvațmacler Marina 

 

Învață să completezi corect formularul Green Card 
 
Locul desfășurării Incubatorul de Afaceri 
Ora:  

NEXUS Rezina   Gaidibadi Ghenadie, 
062100412 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632250227521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632376947521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632250227521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632250227521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632250227521
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Descriere: Organizatorii au informat despre 
metodele de aplicare la loteria Green Card, și cum să 
ne păzim de intermediari. 

Micii prieteni ai naturii 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Saharna 
Ora: 16:00 
Descrierea: Activitatea are drept scop altoirea 
dragostei față de natură, de tot ce e frumos, de un 
mediu de viață sănătos. 

Biblioteca 
Publică Saharna 

PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Elena, tel: 
060214532 
elenastavinschi1974
@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637263272521  

Sănătatea are prioritate (V) 
 
Locul desfășurării: : or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: În incinta farmaciei va fi pusă la 
dispoziția vizitatorilor informația despre prevenirea 
diferitor boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință 
vizitatorilor le va fi măsurată tensiunea arterială. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

Vesel și sănătos (V) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 
Ora: La pauza mare pe parcursul intregii săptămîni 
Descriere: Organizarea jocurilor distractive la aer 
liber cu micuții cl. I A, B, C, D  la inițiativa elevilor din 
cl.V A, B, C. De a le comunica prin gest și atitudine că 
elevii sunt deschiși spre relații de prietenie. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

1. Comisia 
metodică a 
diriginților L.T 
Alexandru cel 
Bun 
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

 

Rîșcani Salubrizarea malului lacului de acumulare Costeşti-
Stînca 
 
Locul desfășurării: malul sting al lacului 
Ora:  
Descriere: Va fi salubrizat malul sting al lacului pe o 
lungime de 3 km, ceea ce constituie 6,0 ha teren 
public din zona sanitară de protecţie a rîului Prut. 

Inspectoratul 
Ecologic de Stat 
Rîșcani 

1. Î.S.,,DNH 
Costeşti-
Stinca”, 
primăria 
com.Costeşti 
2. Î.M.,,Apă 
Canal 
Costeşti” 

  http://inseco.gov.md/2016/10/
saptamina-nationala-a-
voluntariatului-la-riscani/  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4654327542521  

Sîngerei  Promovarea modului sănătos de viață 
 
Locul desfășurării: Centrul de plasament ”Raza 
Soarelui” 

CSPT „Viitorul” 
SÎNGEREI 

Centrul de 
plasament 
„Raza 
Soarelui” 

Copii centrului  Grîu Rodica 
069585597 
Roșca Iulia 
069939074 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637263272521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637263272521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637263272521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului-la-riscani/
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului-la-riscani/
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului-la-riscani/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654327542521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654327542521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654327542521
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Ora: 15:00 
Descrierea: Desfășurarea expoziției interactive: Am 
grijă de corpul meu. Mă înțeleg și mă accept așa cum 
sunt. Jocuri distractiv-educative. 

 

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti Ce este voluntariatul, fii voluntar la biblioteca 
Publică Răspopeni 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Raspopeni 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Se vor recruta voluntari. 

Biblioteca 
Publică 
Răspopeni 

1. I.P . Liceul 
Teoretic 
Raspopeni, 
elevii 
2. Ziarul Acasa 
3. 
www.impulstv
.com 

Elevi de la 
gimnaziu 

Lefter Eleonora, 
bibliotecara 
069664302 

 

Concursul de promovare a talentelor: Regele și 
Regina Toamnei 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ”A.Mateevici” 
Ora: 14.15 
Descrierea: Prin interemediul concursului sunt 
descoperite și promovate noile talentele din clasele 
de gimnaziu și liceu, va fi stabilit și un parteneriat 
dintre familie și școală. 

IP Liceul 
Teoretic ”A. 
Mateevici” 

1. AO de 
părinți 
”Speranța ” 
2. ziarul Acasa 
3. 
www.impulstv
.com 
 

Elevi de la 
gimnaziu și 
liceu, 
profesorii 
diriginți, 
familiile 
copiilor 
participanți 

Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 
067587805  
lenutaciorici@gmail.c
om 
 
Diriginții cl de 
gimnaziu, liceu, 
conducători de cerc , 
dans, ans. Vocal. 

 

Ştefan 
Vodă 

Să dăruim o bucurie 
 
Locul desfășurării: grădinița N2 
Ora: 10.00 
Descrierea: Angajații grădiniței vor colecta produse 
alimentare și haine calde pentru a le dona. 

Gradinita N2 , 
or. Stefan Voda, 
angajatii 

 Bătrâni 
bolnavi 
singuratici 

068 139 498 https://www.facebook.com/not
es/ciumac-tatiana-stefan-voda-
voluntariat/voluntariat/283206
705406714 
 
https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A6  

Campament local a scouţilor din s. Slobozia şi s. 
Viişoara timp de trei zile „Frumosul din jurul 
nostru” (I) 

1. IP Gimnaziul 
„Alexandru cel 
Bun”, 

1. Fondului 
pentru Tineri 
Ştefan Vodă, 

42 de tineri 
din s. Slobozia, 
s.Viişoara şi s. 

Podar Lilia 
068723365 
Berdos Petru 

 

https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
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Locul desfășurării: pădurea Răscăieţi 
Ora: 21-23 octombrie– 72 de ore  
Descrierea: Grupul scout „Fiorul Pădurii” din s, 
Slobozia, r-nul Ştefan Vodă împreună cu scouţii din 
grupul „Olimpus” s. Viişoara au organizat un 
campament în pădurea de la Răscăieţi. Vor fi 
dezvolte abilităţile estetice aplicînd tehnica 
vitraliului, tehnica decupajului, picturii cu vopsele 
acrilice pe lemn și atelierul pioneringul organizat de 
liderii Petru Berdos şi Ruslan Gutovschii. Scouţii vor 
exersa elemente de trecere a obstacolelor cu 
ajutorul funiilor, carabinelor, echipamentului turistic. 

2. Asociaţia 
Naţională a 
Scouţilor din 
Moldova 

2. Tele Radio 
Moldova 

Cioburciu 068276567 
 

Montarea scaunelor pe Aleia Prieteniei 
 
Locul desfășurării: s. Crocmaz, gimnaziul „Ec. 
Malcoci” 
Ora: 10.00 – 14.00  
Descrierea: Săparea gropelor, pregătirea cimentului, 
montarea scaunelor 

Gimnaziul           
„Ec. Malcoci” s. 
Crocmaz  

1. AO „Un 
viitor mai bun 
pentru 
Crocmaz” 
2. ONG 
„Generația 
PRO” Olănești 
3. Tele Radio 
Moldova 

Elevii liceului, 
întreaga 
comunitate 

Tel. gimnaziului 
024246 225 
060684431 
Perebinos Viorelia 
 

https://www.facebook.com/not
es/ciumac-tatiana-stefan-voda-
voluntariat/voluntariat/283206
705406714 
 
https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A6  

O zi în Bibliotecă  
 
Locul desfășurării: BP s. Caplani 
Ora: 11.00 
Descrierea: Aducem în ordine cărţile 

Biblioteca 
Publica s. 
Caplani 

Tele Radio 
Moldova 

Beneficiarii 
bibliotecii 

068032310 Elena 
Culin 

https://www.facebook.com/not
es/ciumac-tatiana-stefan-voda-
voluntariat/voluntariat/283206
705406714 
 
https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100011521599518&
sk=photos&collection_token=1
00011521599518%3A23052727
32%3A6  

Taraclia Озеленение школьного двора 
 
Locul desfășurării: Гимназия 
Ora: 15.00 
Descrierea: Посадка деревьев, цветов, 
кустарников 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2. ONG «Наш 
двор» 

Учащиеся 
гимназии 
Медицински
й центр 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 
shkairak@gmail.com 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632197667521  

https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/notes/ciumac-tatiana-stefan-voda-voluntariat/voluntariat/283206705406714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011521599518&sk=photos&collection_token=100011521599518%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632197667521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632197667521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632197667521
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Iubește natura 
 
Locul desfășurării: com.Albota de Jos, parcul 
comunei, parcul din preajma gimnaziului 
Ora: 13.00  
Descrierea: elevii claselor gimnaziale vor renova 
parcul din preajma bisericii si a gimnaziului prin 
sădirea pomilor decorativi și a tufarilor 

Gimnaziul com. 
Albota de Jos 

Î.S. Silva-Sud  
Cahul 

Toți locuitorii 
comunei și  
elevii 
gimnazilui 

Maria Tataru 
068423433 
shnalbota@gmail.co
m 

 

Telenești       

Ungheni  Actiunea de voluntariat „Să nu uitam de cei mai 
trişti ca noi” 
 
Locul desfășurării: domiciile famiilor defavorizate 
Ora: 15:00 
Descrierea: Un grup de voluntari din clasele a 9-10 
vor merge în 6 familii cu situaţie precară pentru a 
distribui colete cu îmbrăcăminte, încălţaminte şi 
produse alimentare. 

LT „Al. 
Mateevici” 
 

 Şase familii 
vulnerabile 

Gulica Nicolae 
Casian Alexei 
0236/64394 

 

Ajutor bătrînilor din s. Zagarancea 
 
Locul desfășurării: s. Zagarancea 
Ora: 13.00 
Descrierea: Curățenie în grădina cîtorva bătrîni, 
săpatul loturilor aferente gospodăriei, ștersul 
geamurilor, măturatul prin ogradă. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a VIII-a C 
 

 Ciobanu Maria 
Ghebos Alexei 

Arseni Rodica 
0236/22486 

 

Ajutor în gospodăria unei bătrîne văduve 
 
Locul desfășurării: gospodăria unei bătrîne 
Ora: 15

00 

Descrierea: curăîarea ogorului pe lîngă casă ,ordine 
în ogradă și alte mici servicii de ajutor 

Gimnaziul s. 
Cornești 

 O bătrînă Cucoș Valentina 
0236/39237 

 

Apa izvorul vieții, s. Florițoaia Nouă 
 
Locul desfășurării: La izvorele din comunitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Curățenie 

Gimnaziul s. 
Florițoaia Nouă 
clasa VI, 
dirigintele 
 

 comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Bine faci, bine găsești! 
 

Gimnaziul 
„Elada” 

  Butnaru Elena 
023645965 
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Locul desfășurării: Acasă la veteranul războiului al II 
mondial 
Ora: 15:00 
Descrierea: Elevii clasei a IX-a vor ajuta veteranul de 
război Suruceanu Gheorghe la treburile 
gospodărești.Vor tăia lemne, mătura ograda, săpa în 
grădină. 

Măcărești, clasa 
IX 

Campania de colectare a cărților pentru copii: 
Dăruiesc liceului cartea copilăriei mele  
 
Locul desfășurării: LT „M. Eminescu” 
Ora: pe parcursul zile 
Descrierea: Se vor aduna cărți ce vor fi donate 
bibliotecii liceului pentru a fi citite de elevii claselor 
primare. 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a V-a A, 
părinți 
 

 Elevii claselor 
primare  

Lupușoru Ludmila 
068359995 

 

Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat! 
 
Locul desfășurării: Biblioteca școlii 
Ora: 14:00 
Descrierea: Se va desfăşura activitatea de reparaţie 
a cărţilor din bibliotecașcolară care a avut ca 
obiectivdezvoltareasentimentelor de respect 
șirecunoștințăfaţă de cărți, scriitori, dascăli, 
colegișichiarfață de sine. Elevii vor fi ajutaţi de 
bibliotecarulgimnaziului. Activitatea va fi organizată 
de consiliul elevilor implicați în acțiunea de 
voluntariat. 

Gimnaziul s. 
Gherman 

Consiliul de 
elevi al 
Gimnaziului s. 
Gherman 
 

Biblioteca 
școlii  

Consiliul de elevi 
Organizatorul  
Bibliotecarul  
0236/65293 

 

Caruselul toamnei 
 
Locul desfășurării: parcul de pe teritoriul școlii 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii  întreprind acțiuni de salubrizare 

Gimnaziul s. 
Grăseni, elevii 
clasei a VI-a  
 

 Elevii din 
gimnaziu 

Halus Aurica diriginta 
clasei a VI-a  
0236/58141 

 

Colectarea maculaturii (V) 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 8.00-14.00 
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe care vor 
preda companiei AVE mijloacele financiare ce vor fi 
cîștigate le vom folosi la procurarea rechizitelor 

LT „M. 
Eminescu”, 
clasa a XII-a B 

Centrul „Casa 
pentru toți”, 
or. Ungheni 

Copiii de la 
centru 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
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pentru copiii de la Casa pentru toți. 

Cu noi apa e mai bună 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Ora: 13.30-16.00 
Descrierea: Grupul de elevi din clasa a VII,diriginte 
Manoli R. au determinat o fîntînă care are nevoie de 
îngrijire.Cu ajutorul părinţilor elevii înarmaţi cu 
materialele necesare îngrijesc fîntîna(se repară 
gardul,se dă cu vopsea colacul fîntînei,se taie 
tufarii).Această activitate are ca obiectiv de a 
sensibiliza localnicii la probleme ecologice, precum 
poluarea apei. 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 

Primăria s. 
Negurenii 
Vechi 

Populaţia din 
sat 

Manoli R. 
0236/92231 

 

Curățenie în ograda Gimnaziului s. Florițoaia Nouă 
 
Locul desfășurării: Curtea școlii 
Ora: 13.30 
Descrierea: Adunarea deșeurilor,îngrijirea parcelelor 
cu flori. 

Gimnaziul s. 
Florițoaia Nouă, 
clasa II, 
dirigintele 

 Elevii școlii 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Curăţenie în parcul public din centrul s. Todireşti 
 
Locul desfășurării: parcul din centrul satului 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii împreună cu diriginţii vor organiza 
lucrări de salubrizare. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
I-A, clasa I-B și 
clasa II 
 
 
 

 
 

elevii de la 
grădiniţă, 
gimnaziu 
comunitatea 

Casian Emilia 
069349716 

 

De la inimă la inimă,or. Ungheni 
 
Locul desfășurării: Şcoala Primară „Spiridon 
Vangheli” 
Ora: 13.10 
Descrierea: Elevii vor colecta cărţi, rechizite, produse 
alimentare, haine ce vor fi donate unui elev din clasă 
din Şcoala Primară ,,Spiridon Vangheli”,or. Ungheni 

Şcoala Primară 
„Spiridon 
Vangheli”, 
părinţii 
 

 Copii cu 
situaţie 
vulnerabilă 

068722525  

Fîntînile – ape curate, s. Chirileni 
 
Locul desfășurării: Fîntîna din centrul satului 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

Primăria s. 
Chirileni 

Populaţia 032675333 
Oboroc Ion 
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Ora: 14.00 
Descrierea: Activităţi de salubrizare şi igienizare a 
fîntînii şi teritoriului din jurul ei. 

Plantare şi salubrizare, s. Ţîghira 
 
Locul desfășurării: Gim. ,,Gr.Vieru”, s. Ţîghira 
Ora: 13.00 
Descrierea: Plantarea puieţilor de trandafiri pe 
teritoriul Gimnaziului.   

Gimnaziul „Gr. 
Vieru” s. Ţîghira, 
cl. a VIII-IX-a 

  Dereş Rodica 
0236/92121 

 

Salubrizarea străzilor principale ale s. Todireşti 
 
Locul desfășurării: străzile principale ale satului 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii gimnaziului împreună cu locuitorii 
satului vor întreprinde lucrări de curăţenie, 
amenajare pe toate străzile centrale. Deşeurile 
colectate vor fi evacuate la gunoiştea amenajată. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
V-IX și locuitorii 

Primăria s. 
Todireşti 
 

comunitatea Sîrbu Maria 
0236/49267 

 

Să-ţi mângâiem puţin bătrîneţea  
 
Locul desfășurării: s. Boghenii Noi, s. Boghenii Vechi 
Ora: 14.00 
Descrierea: Am ajuns la apogeul cînd tehnica e 
dezvoltată, cînd poţi avea orce însă tot datorit 
veteranilor care s-au sacrificat pentru binele din 
prezent,deşi au rămas foarte puţini la noi în 
comună,c au hotărît de a facilita munca lor acum în 
miez de toamnă. În comună fiind 2 veterani de 
război. Intenţia este de a face curăţenie în ogradă, 
grădină şi tăierea lemnelor. 

Gimnaziul s.  
Boghenii Noi, 
clasele V-IX-a 
împreună cu 
profesorii 
gimnaziului 

 Veteranii de 
razboi 

Morosanu Neli 
076008940 
Busuioc Viorica  
079953711 

 

Salubrizarea terenului de sport 
 
Locul desfășurării: Şcoala Primară ,,Spiridon 
Vangheli” 
Ora: 13.10 
Descrierea: Elevii vor salubriza terenul de sport din 
afara şcolii. 

Şcoala Primară 
„Spiridon 
Vangheli”, 
cadrele 
didactice şi 
nondidactice 
 

 Comunitatea 069228646  

O carte pentru un copil 
 
Locul desfășurării: Şcoala Primară ,,Spiridon 

Şcoala Primară 
„Spiridon 
Vangheli”, 

 10 copii cu 
situaţie 
vulnerabilă 

069404800  
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Vangheli” 
Ora: 13.10 
Descrierea: Elevii vor colecta cărţi pentru copiii cu 
situaţie vulnerabilă. 

părinţii 
 

Tind să fiu sănătos, s. Chirileni 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Chirileni 
Ora: 14.00 
Descrierea: Lucrări de reparaţie a terenului sportiv, 
reparaţia gardului. 

Gimnaziul s. 
Chirileni 

 Elevii şi 
tineretul 
satului 

023675208 
Oboroc Ion 

 

Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește 
 
Locul desfășurării: Grădina unei bătrîne singuratice 
Ora: 12:00 
Descrierea: Elevii vor ajuta batrîna singuratică la 
curățenie în grădină. 

Gimnaziul 
„Elada” 
Măcărești 

 Clasa II-a 
Clasa VI 

Pîntea Lilea 
023645269 
Cebanica Zina 
023645375 

 

Sâmbătă 
22 oct. 

Mun. Bălţi  
 

Lecție publică: Îngrijirea la domiciliu a persoanelor 
imobilizate la pat 
 
Locul desfășurării: Pinacoteca „Antioh Cantemir” 
Ora: 10.00-13.00  
Descrierea: Participanții vor fi instruiți de 2 asistente 
medicale de la CASMED despre modul și tehnicile 
elementare aplicate în îngrijirea persoanelor 
imobilizate la pat. 

AO CASMED 
 

 
Pinacoteca 

„Antioh 

Cantemir” 

Persoanele în 
etate, rudele 
și vecinii celor 
care îngrijesc 
de persoane la 
pat 
 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069834207  
traditie@mail.ru 

 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 

Chişinău 

Aranjarea culorilor într-un tablou de toamnă 
 
Locul desfășurării: Centru de zi “Divertis” 
Ora:  
Descrierea: Snejana Taraburca, elevă la Liceul cu 
profil de artă „Onisifor Ghibu” din capitală va vizita 
Centru de zi “Divertis” şi va oferi un master class la 
aranjarea culorilor într-un tablou de toamnă. 

Centru de zi 
„Divertis” 

AO Asociația 
pentru 
Abilitarea 
Copilului și 
Familiei „AVE 
Copiii” 

 022 237 854 
aschiuta@avecopiii.
md 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632400012521  

Atelier de planificare a consultării opiniei tinerilor 
referitor la propria sănătate și dezvoltare 
 

CSPT Neovita  CSPT din 
Republica 
Moldova 

voluntarii 
CSPT din 
Republica 

Mardari Tatiana 
078884057 

 

mailto:aschiuta@avecopiii.md
mailto:aschiuta@avecopiii.md
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632400012521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632400012521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632400012521


174 

 

Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 09:00 
Descrierea: Consultarea parerii tinerilor. Pregatirea 
voluntarilor cercetatori pentru atelierul Vocea 
tinerilor din cadrul Conferintei nationale in sanatatea 
adolescentilor. 

Moldova 
* 
voluntarii 
CSPT Neovita 

O zi cu cei mai triști ca noi 
 
Locul desfășurării: Centrul de plasament pentru 
copiii de vîrstă fragedă din mun. Chișinău 
Ora: 09:00 
Descrierea: 

UPS „Ion 
Creangă”,  
Centrul de 
ghidare și 
consiliere în 
carieră 

Centrul de 
plasament 
pentru copiii 
de vîrstă 
fragedă din 
mun. Chișinău 

 L. Cibotaru, lector 
univer. 
cgcreanga@mail.ru 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=68384930178707
8&set=pcb.683849388453736&
type=3&theater  

Mun. 
Comrat  

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul       

Cantemir 
 

De la inimă la inimă 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii nr. I or. 
Cantemir 
Ora: 16:00 
Descrierea: Colete cu produse alimentare, hăinuţe 
pentru familii social vulnerabile 

Grădiniţa de 
copii nr. I, or. 
Cantemir  
 

Părinţii, 
administraţia 
grădiniţei. 

Familiile 
numeroase 
vulnerabile 

027322460  

Călărași  Acțiune ecologică de amenajare a parcului din s. Bahu 
 
Locul desfășurării: parcul din s. Bahu (comuna Săseni) 
Ora: 10.00  
Descriere: În parc se vor tăia arbuștii uscați, se vor 
strînge deșeurile, se va repara gardul, se vor vărui 
copacii. 

Gimnaziul com. 
Săseni 

1. Primăria 
com. Săseni 
2.Biblioteca 
Publică s. 
Bahu 

Locuitorii din 
s. Bahu 

Stratu Lucia 
069289250 
bibliotecabahu@gma
il.com 

 

Curățenie pe străzile satului Temeleuți 
 
Locul desfășurării: Pe străzi 
Ora: 15.00  

Gimnaziul s. 
Temeleuți, 
părinții 
 

1. Primăria 
s.Temeleuți  
2. ONG 
„Izvorul rîului 

Comunitatea Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683849301787078&set=pcb.683849388453736&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683849301787078&set=pcb.683849388453736&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683849301787078&set=pcb.683849388453736&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683849301787078&set=pcb.683849388453736&type=3&theater
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Descriere: Fiecare elev îndeamnă familia și vecini și 
fac ordine pe strada lor. 

Bîc” 
 

Împreună putem face viața mai bună 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului 
Ora: 11.00  
Descriere: Act de binefacere pentru două familii 
singuratice 

Clasa IX-B APL 
Asistentul 
social 

Cherdivară 
Maria  
Lupu Tudor 

Pitușcan Tatiana 
07994339 

 

Salubrizare Valea Bîcului 
 
Locul desfășurării: Valea Bîcului 
Ora: 11.00  
Descriere: Salubrizarea teritoriului și izvorului de la 
intrarea în satul Pitușca 

Clasa IX-A APL Cetățenii 
satului 

Plămădeală Ana 
060547262 

 

Să ajutăm pe cei mai triști ca noi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Sadova 
Ora: 10.00  
Descriere: Adunăm hăinuțe, jucării, produse 
alimentare pentru familii social – vulnerabile apoi 
împreună cu membrele ONG „Sadoveanca” selectăm 
beneficiarii și donăm cele adunate. 

Gimnaziul 
Sadova 
 

ONG 
„Sadoveanca” 

Familii social – 
vulnerabile 

Gaber Emilia  

Căuşeni Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (VI) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 
 
 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Cimişlia       

Criuleni       

Dondușeni       

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Drochia  Amenajarea teritoriului în jurul bisericii, s. 
Hăsnășenii Noi (III) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 
Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 
săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

Primăria s. 
Hăsnășenii Noi 

 Localnicii s. 
Hăsnășenii Noi 

0252 352 34  

Colectarea şi donarea de haine şi încălţăminte 
pentru copii 
 
Locul desfășurării: Centrul „Căldura casei” din or. 
Drochia 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Se va dona haine şi încălţăminte pentru 
copiii din centru. 

I.P.Gimnaziul s. 
Mîndîc, Consiliul 
de părinţi, 
Consiliul elevilor 

Centrul 
„Căldura 
casei”  

Vizita şi 
donaţia 
copiilor 
amplasaţi la 
centru 

Grigor Ludmila –
director 
Consiliul Elevilor 
0251 75 2 15 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637275587521  

Dubăsari  Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (VI) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/Lic
eulTeoreticDorotcaia/posts/683
250321857417  
 
http://ltdorotcaia.net/voluntari
at-clasa-a-v-a-a-2016/  

Sat curat – bucuria ochilor (VI) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Stimă, respect, regret 
 
Locul desfășurării: Complexul memorial din s. Roghi 
Ora: 16:00 
Descriere: Ordine la monumentul eroilor căzuți în cel 
de-al II-lea Răzbio Mondial și consătenilor căzuți în 
conflictul armat din 1992. 

Gimnaziul s. 
Roghi, diriginți, 
profesori 

 Sătenii, 
oaspeții ce ne 
vizitează satul 

Casianov Galina 
060281920 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100013802810118&
fref=t  

Edineţ        

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637275587521
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250321857417
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250321857417
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticDorotcaia/posts/683250321857417
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-v-a-a-2016/
http://ltdorotcaia.net/voluntariat-clasa-a-v-a-a-2016/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=t
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=t
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013802810118&fref=t
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Fălești Campanie de sensibilizare (VI) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

O ORĂ DE VALS / Acțiune de caritate: ”Bilete de 
caritate” 
 
Locul desfășurării: or. Fălești 
Ora: 10.00 
Descriere: Conducătorul cercului de dans „FAVORIT” 
Sergiu Burduja și grupa mare de dansatori vor 
organiza pentru toți doritorii un master class, unde 
participanții vor însuși mișcările grațioase ale 
valsului. Beneficiarii activității vor deveni și ei 
voluntari prin ”achitarea biletelor” ca suport 
financiar pentru următoarea activitate de voluntariat 
(acțiune de caritate). 

Cercul de dans 
„FAVORIT” 
Sergiu Burduja 
și grupa mare 
de dansatori 

Centrul de 
creație „Lora 
Găină” 

  https://www.facebook.com/ce
ntrudecreatieLoraGainaFalesti/
posts/1808457592724854  

Poliţişti, tătici la joacă cu cei mici  
 
Locul desfășurării: stadionul orășănesc „Spicul”, or. 
Fălești 
Ora:  
Descriere: Se va desfăşura un meci amical la mini-
fotbal în cadrul Campaniei cu genericul  „Poliţişti, 
tătici la joacă cu cei mici”. Vor participa părinţii şi 
copii angajaţilor. Se vor face recomandări pentru 
copii şi părinţi cu menirea de a asigura un climat de 
siguranţă pentru copii. Activitatea va spori  
aspectul participativ privind grija și educația copilului 
din partea polițiștilor bărbați, sporirea nivelului de 
încredere în rîndul părinților privind activitatea și 
imaginea poliției în societate. Învingătorii şi 
participanţii vor primi cupe şi diplome de participare. 
La finele activităţii pentru copii se va organiza o 
masă cu dulciuri. 

SP Fălești    https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015482
2001617521  

Florești Amenanjarea Răstignirii s. Cerniţa 
 

Căminul cultural 
s. Cerniţa 

Primăria s. 
Cerniţa 

Locuitorii 
satului 

069330557  

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1808457592724854
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1808457592724854
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1808457592724854
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822001617521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822001617521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822001617521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154822001617521
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Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: Un grup de voluntari vor participa la 
amenanjarea întrării în sat – Răstignirea. 

Măsuri de salubrizare 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 
nr. 63 
Ora: 10:00 
Descriere: Lucrări de salubrizare a terenului adiacent 
Inspectoratului de poliție. 

Inspecţia 
Ecologică 
Floreşti 

1. Agenţia 
pentru 
ocuparea 
forţei de 
muncă r-nul 
Floreşti 
2. Direcţia 
Asistenţă 
socială 
sănătate şi 
protecţie a 
familiei 
3.Uniunea 
teritorială a 
sindicatelor 
din r-nul 
Floreşti 

Locuitorii or. 
Floreşti 

(250)2-00-94 https://www.facebook.com/11
51194281597898/photos/a.127
7721482278510.1073741864.1
151194281597898/1277721535
611838/?type=3&theater  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632414622521  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637235887521  

Împreună pentru o localitate salubră 
 
Locul desfășurării: Inspectoratul de Poliție Florești  
Ora: 14:00  
Descriere: La data de 22 octombrie, angajații IP 
Florești s-au mobilizat și echipat cu unelte agricole 
pentru a efectua lucrări de salubrizare pe terenul 
adiacent Insepctoratului de Poliție.  
Menționăm că, pe parcursul lunilor septembrie – 
octombrie al anului în curs, polițiștii locali s-au 
implicat în acțiuni similare și în parcurile din 
localitățile raionului. Gestul uman al oamenilor legii 
este un îndemn către cetățeni de a păstra și asigura 
curățenia în parcuri, acolo unde populația și în 
special copiii aleg să se odihnească. 

Inspectoratul de 
Poliție Florești 

Inspectoratul 
General al 
Poliției 

-Angajații IP 
Florești 
-Locuitorii 
raionului  

Igor Plugaru tel. 
060670003 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=18475269197278
5&set=pcb.184753865306001&
type=3&theater  

Tineretul în stima bătrîneţii (II) 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti 

Consiliul Raional 
de Tineret 
Floreşti 

Consiliul 
Raional 
Florești, 

Slabadaniuc 
Petru 

069408418 https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632208277521  

https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1277721482278510.1073741864.1151194281597898/1277721535611838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1277721482278510.1073741864.1151194281597898/1277721535611838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1277721482278510.1073741864.1151194281597898/1277721535611838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1277721482278510.1073741864.1151194281597898/1277721535611838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1151194281597898/photos/a.1277721482278510.1073741864.1151194281597898/1277721535611838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632414622521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632414622521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632414622521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637235887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637235887521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637235887521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=184752691972785&set=pcb.184753865306001&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=184752691972785&set=pcb.184753865306001&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=184752691972785&set=pcb.184753865306001&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=184752691972785&set=pcb.184753865306001&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632208277521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632208277521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632208277521
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Ora: 09.00  
Descriere::Consiliul raional de Tineret împreună cu 
alţi voluntari vor face ordine în curtea unui bătrînel 
în vîrstă de 87 ani, pornind de la săpatul în gradină 
pînă la vopsitul gardului din curte. 

Direcţia 
Cultură, 
Turism, 
Tineret şi 
Sport 

Activităţi de caritate pentru copii cu dizabilităţi (I-III) 
 
Locul desfășurării: s. Ghindeşti, s. Hîrtop, s. Ţîra 
Ora: 11.00 – 15.30 
Descriere: vizite, înmînarea coletelor cu produse 
alimentare. 

1. Primăria s. 
Ghindeşti,  
2. Primăria s. 
Hîrtop,  
3. Primăria s. 
Ţîra 

 Copii cu 
dezabilitaţi 

7-12-61  

Glodeni       

Hînceşti  O mână de ajutor bătrânilor 
 
Locul desfășurării: Acasa la trei batrini cu dizabilitati 
sau neajutorați 
Ora: 12:30 - 17:30 
Descrierea: Vom forma 3 echipe, fiecare echipa va 
merge la un batrin si il va ajuta cu treburile in curte 
cu animalele, in gradina sau la diferite treburi 
casnice. La sfirsit le vom oferi cite o punga cu 
alimente: paste fainoase, pine, ulei, cereale, donate 
de voluntari si procurate din fondurile colectate. 

Clubul de 
voluntari din 
Lapusna (CVL) 

 3 batrini cu 
dizabilitati sau 
neajutorați 
 

Gabura Cristina 
078518447  

 

Ialoveni  Acţiune de salubrizare com. Mileştii Mici 
 

Locul desfășurării: terenul din fața LT „Mihail 

Bârcă” din com. Mileștii Mici 
Ora: 10.00 – 12.00 
Descrierea: Va fi organizată o acțiune de salubrizare 
a terenului din fața LT „Mihail Bârcă”. 

Grupul de 
iniţiativă 
„Forţa” 

LT „Mihail 
Bârcă” – 
director 
adjunct Bardă 
Aliona 
www.milestii
mici.net 

Populaţia 
comunei 
Mileştii Mici 

069 602 295 Bardă 
Aliona 
 
060540529 
Movileanu Andreea 

http://milestiimici.net/activitati
-de-voluntariat-desfasurate-in-
comuna/ 

http://www.milestiimici.net/
http://www.milestiimici.net/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/
http://milestiimici.net/activitati-de-voluntariat-desfasurate-in-comuna/


180 

 

Activitate de salubrizare, s. Ulmu  
 
Locul desfășurării: Parcul din s. Ulmu 
Ora: 10.00 
Descrierea: Salubrizarea izvorului si a teritoriului din 

jurul lui si a aleii ce duce spre izvor. 

Grupul de 
initiativa 
„Noua 

generatie”, s. 

Ulmu 

1. Gimnaziul s. 
Ulmu; 
2. Primăria s. 
Ulmu; 
3. Biserica s. 
Ulmu 
4.Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni 

Elevii 

gimnaziului, 

locuitorii s. 

Ulmu 

Jenunchi S. 
060790845 
Ursu D. 
068096319 
Gutu D 
026847 543 

 

Constituirea biroului consiliului local de tineret din 
Costești  
 
Locul desfășurării: Biblioteca publică a s. Costești 
Ora: 13:45 
Descrierea: Tinerii consilieri se vor întruni la o 
discuție despre cine va face parte din acest consiliu și 
atribuțiile fiecăruia în parte pe parcursul activității. 

A.O. EcoTerra 1. Fondul 
pentru Tineri 
Ialoveni,  
2. Costești Tv 

viitorii 
consilieri 

Corina Breahnă 
corinutsa_breahna@
yahoo.com 

 

Leova Acțiuni de salubrizare, or. Leova 
 
Locul desfășurării: or. Leova 
Ora: 9:00-12:00 
Descrierea: Colaboratorii IE Leova vor participa la 
salubrizarea scuarului situat la intrarea în or. Leova, 
tot odată APL, secțiile și direcțiile subordonate 
Consiliului Raional Leova vor participa la salubrizarea 
terenurilor, spațiilor verzi din preajma sediilor. 
Instituțiile de învățământ vor participa pe data de 
20-21 oct. 2016 la salubrizarea terenurilor aferente 
sediilor și parcului din oraș cu suprafața de 2 ha. 

Inspecția 
Ecologică Leova 

Primăria or. 
Leova, 
instituțiile 
școlare etc. 

 0263 224 81 
ieleova@ies.gov.md 

 

Alege preşedintele tău (II) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

02632-20-40 
068929567 
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Nisporeni Orașul meu curat, or. Nisporeni 
 
Locul desfășurării: or. Nisporeni 
Ora: 10:00 
Descrierea: Vom implica un grup cît mai mare de 
tineri cu scopul de a curăța întreg orașul și de a 
instala mai multe urne de gunoi. 

Primăria or. 
Nisporeni 

1. Consiliul 
Consultativ al 
Copiilor din r-
nul Nisporeni 
2. A.O. 
„Briolla” 

întreaga 
comunitate 

Marina Telechi 
068659520-
marina.telechi@mail.
ru 
Valeria Fărîmă 
060883468 
Elena Artene 
060840229 
Cătălina Reșetnic 
060633778 

 

Spune DA pentru sănătatea ta 
 
Locul desfășurării: s. Milești 
Descrierea: Activitatea se va petrece la Centrul de 
sanatate colaborare cu AO Midava si Centrul de 
Sanatate Milesti. La aceasta activitate se vor invita 
Persoane nevoiase ,copii din famii social vulnerabile 
pentru a li se oferi servici medicale asa ca masurarea 
tensiuni arteriale , analiza sinjelui ,vaccinarea 
copiilor cintarire ,masurarea si indreptarea la alti 
medici  asa cum este medicul oculist si alti medici 
specialisti Deasemenea medicul de familie in 
colaborare cu farmacista vor scri recete la 
medicamentele compensate si le vor oferi 
localnicilor care sufera de o anumita maladie. 

AO Midava 1. Primaria s. 
Milești , 
2. Centrul de 
sanatate s. 
Milești 
3. Revista 
raională 
„Deșteptarea” 

Localnicii 
satului Milesti 

Zinaida Chitoroaga, 
Tel de contact 
069320126, 
Coordonator  
 AO Midava 

https://www.facebook.com/pg/
tdv.coalitiavoluntariat/photos/?
tab=album&album_id=1015465
3354532521  

Ocnița       

Orhei Hai la plăcinte! 
 
Locul desfășurării: CCM Universul din Piatra  
Ora: 13.00 

Descrierea: voluntarii vor pregăti plăcinte pentru 
beneficiarii Azilului de bătrîni, Casa Noastră. 

CCM Universul Cspt Orhei Benificiarii de 
la Casa Bătrîni 
din Susleni 

Sergiu Leca, 
069573307 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=602541559949764 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632445127521  

Ora de engleză 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 11.00-12.00 
Descrierea: Conversații și gramatică în engleză cu un 
vorbitor nativ, voluntar al Corpului Păcii 

Corpul Păcii Cspt Orhei Adolescenți și 
tineri 

Aaron James Ensman https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=603185916551995 
 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653354532521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653354532521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653354532521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10154653354532521
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602541559949764
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602541559949764
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602541559949764
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632445127521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632445127521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632445127521
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603185916551995
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603185916551995
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=603185916551995
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Vizită la Casa de Bătrîni din Susleni 
 
Locul desfășurării: Casa de Bătrîni din Susleni 
Ora: 13.00 
Descrierea: După ce voluntarii au pregătit plăcinte, 
aceștia vor merge la Casa de Bătrîni din Susleni 
pentru a-i servi cu cele pregătite. 

CCM Universul Cspt Orhei Benificiarii de 
la Casa Bătrîni 
din Susleni 

Sergiu Leca, 
069573307 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/?tab=album&albu
m_id=602550393282214 
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632443672521  

Rezina Ai grijă de sănătatea celor în etate 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. M. Eminescu 14 
Ora: 16.00-19.00 
Descrierea: Doamna Raisa Spiridon, farmacistă de 
profesie va măsura tensiunea arterială persoanelor 
în vîrstă din srt. M. Eminescu 14, care practic au 
devenit pacienții ei permanenți. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632242157521  

Nouă ne pasă (I-III) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, Saharna Nouă și 
Buciușca 
Ora: 08.00-12.00 
Descrierea: De către voluntarii AO „Nufărul„ vor fi 
distribuite pachete cu produse alimentare la 15 
persoane în etate. 

SRL „Stetudal 
Grup” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Druță Stepanida 
079227681 Stavinschi 
Liuba 
079779411 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653252272521  

Plantarea trandafirilor 
  
Locul desfășurării: or.Rezina, str.27August, 50A  
Ora: 11:00 
Descrierea: Schițarea amplasării butașilor de 
trandafiri. Săparea gropilor. Sădirea trandafirilor. 
Udarea și presarea butașilor. În așa mod vom 
promova munca de voluntariat și von amenaja 
terenul de pe lăngă casă. 

Asociația de 
Coproprietari în 
Condomeniu 
54/3 

PP „Cuvântul” 
 

 Roșca Inga 
069744170 
ingarosca1983@gmai
l.com 
 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=113610
7843163092&id=372688006171
750  

Sănătatea are prioritate (VI) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. 27 August 62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: În incinta farmaciei va fi pusă la 
dispoziția vizitatorilor informația despre prevenirea 

SRL „Tranns-
Spectru” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4611714807521  

https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602550393282214
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602550393282214
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/?tab=album&album_id=602550393282214
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632443672521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632443672521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632443672521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632242157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632242157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632242157521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653252272521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653252272521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653252272521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136107843163092&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136107843163092&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136107843163092&id=372688006171750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136107843163092&id=372688006171750
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154611714807521
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diferitor boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință 
vizitatorilor le va fi măsurată tensiunea arterială. 

Un dar de acasă 
 
Locul desfășurării: Azilul de bătrîni Casa bunicilor  
Ora: 18.00 
Descrierea: Venim cu bucate tradiționale pentru 
bătrînii din azil. 

Biserica 
Acoperămîntul 
Maicii Domnului 

1. Azilul de 
bătrîni „Casa 
bunicilor”  
2. PP 
„Cuvântul” 
 

 Cojocari Carolina, tel: 
060199984 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4648249447521  

Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea 
 
Locul desfășurării: BP „Afanasie Talpă” s. Ţahnăuţi 
Ora: 13:00 
Descrierea: Voluntarii seniori vor discuta cu elevii cl 
I-IV despre importanţa implicării în activități de 
voluntariat în comunitate. 

Biblioteca 
Publică 
„Afanasie 
Talpă” s. 
Ţahnăuţi 

1. APP 
Ţahnăuţi  
2. Primăria s. 
Ţahnăuţi, 
Asistentul 
Social  
3. PP 
„Cuvântul” 
4. HelpAge 
International 
Moldova 

 Socol Alexandra 
060143676 
alexandrasocol5@gm
ail.com 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4639262857521  

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti Publicarea materialelor de la activitățile de 
voluntariat  
 
Locul desfășurării: pe pagina web a instituției, în 
ziarul școlar Adolescentina  
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Se vor publica materialele de la 
activitățile de voluntariat pe pagina web a instituției, 
în ziarul școlar Adolescentina.  

IP Liceul 
Teoretic ”A. 
Mateevici” 

CȘ, colegiul de 
redacție a 
ziarului școlar 
”Adolescentin
a ”, profesorul 
coordonator  
Ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Elevi, părinți, 
cetățeni 

Ciorici Elena , dir. adj. 
ed.  
068229723 
067587805 
lenutaciorici@gmail.c
om 

 

Ştefan 
Vodă 

Campament local a scouţilor din s. Slobozia şi s. 
Viişoara timp de trei zile „Frumosul din jurul 
nostru” (II) 
 
Locul desfășurării: pădurea Răscăieţi 
Ora: 21-23 octombrie– 72 de ore  

1. IP Gimnaziul 
„Alexandru cel 
Bun”, 
2. Asociaţia 
Naţională a 
Scouţilor din 

1. Fondului 
pentru Tineri 
Ştefan Vodă, 
2. Tele Radio 
Moldova 

42 de tineri 
din s. Slobozia, 
s.Viişoara şi s. 
Cioburciu 

Podar Lilia 
068723365 
Berdos Petru 
068276567 
 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249447521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249447521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249447521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639262857521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639262857521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154639262857521
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Descrierea: Grupul scout „Fiorul Pădurii” din s, 
Slobozia, r-nul Ştefan Vodă împreună cu scouţii din 
grupul „Olimpus” s. Viişoara au organizat un 
campament în pădurea de la Răscăieţi . Vor fi 
dezvolte abilităţile estetice aplicînd tehnica 
vitraliului, tehnica decupajului, picturii cu vopsele 
acrilice pe lemn și atelierul pioneringul organizat de 
liderii Petru Berdos şi Ruslan Gutovschii. Scouţii vor 
exersa elemente de trecere a obstacolelor cu 
ajutorul funiilor, carabinelor, echipamentului turistic. 

Moldova 

Taraclia Акция «Облагораживание парка им. Ю. 
Гагарина» 
 
Locul desfășurării: Парк им. Ю. Гагарина 
Ora: 10.00 
Descrierea: Подготовка лесного массива к 
зимнему периоду 

Лицей им. И. 
Инзова 

1. Волонтеры 
2. Примария 
города 

Горожане Надежда 
Константинова 
0(294)24-4-51 
licei2taraclia@gmail.
com 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=127679
8332392876&id=100001881652
352  

Telenești       

Ungheni  Благоустройство колодца по улице Романэ. 
 
Locul desfășurării: улицa Романэ. 
Ora: 10.00 
Descrierea: Благоустройство колодца 

Лицей 
им.А.Пушкина  
8б кл. 

6бкл.;12акл.,
6дкл.,родите
льская 
ассоциация, 
Данилейко 
И.Б. 

Ученики 
лицея, 
родители 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Берник М.С. 
068624726; 
Никулина Т.Г., 
Хуцану А. 

 

Христианско-гуманистическая акция «Память 
сердца» по уборке городского кладбища. 
 
Locul desfășurării: городскоe кладбищe. 
Ora: 10.00 
Descrierea: уборкa городского кладбища 

Волонтёры 
лицея 
им.А.Пушкина 

Волонтёры 
лицея 

Волонтёры 
лицея 

Гонцова В.П. 
069655121 

 

Acordarea ajutorului la munci agricole persoanelor 
în etate /singuratice 
 
Locul desfășurării: gospodăriile persoanelor vizate 
Ora: 10:00 
Descrierea: Elevii vor ajuta bătrînii la lucrările 
gospodăreşti: greblat, săpat, curăţat. 

Gimnaziul s. 
Todireşti, clasa 
VIII-A, clasa VIII-
B, clasa VII-A și 
clasa VII-B 
 

 Luchian 
Anastasia 
Stepciuc Vera 
Obrişte Maria 
 

Bîrzoi Natalia 
060184408 
 
Mişcari Valentina 
060770275 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276798332392876&id=100001881652352
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276798332392876&id=100001881652352
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276798332392876&id=100001881652352
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276798332392876&id=100001881652352
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Curs IT pentru autoreprezentanți, or. Ungheni 
 
Locul desfășurării: Centrul „Casa pentru Toți”, or. 
Ungheni 
Ora: 09:30 
Descrierea: în cadrul activității, Auto-Reprezentanții 
vor desfășura o prezentare în IT, pe baza 
cunoștințelor acumulate din cursurile prezentate de 
voluntar pe parcursul săptămînii. 

1. Grupul de 
Auto-
Reprezentanți 
Ungheni 
2. Keystone 
Moldova 

Centrul „Casa 
pentru Toți” 

Beneficiarii 
centrului, 
Tinerii Auto-
Reprezentanți 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Un sat curat – oameni sănătoși 
 
Locul desfășurării: teren adiacent gării feroviare 
Ora: 15:00

 

Descrierea: salubrizarea teritoriului din preajma 
garii,curățarea și colectarea deșeurilor și 
transportarea lor la groapa de deșeuri din localitate. 

Gimnaziul s. 
Cornești 

 Gimnaziul 
Cornești 

Diriginte 
Beșleagă Vasile 
0236/39237 

 

Salubrizare, caritate în familia unui om invalid (fără 
piciore) 
 
Locul desfășurării: familia unui invalid 
Ora: 15:00

 

Descrierea: ajutor în gospodărie și colectarea de 
produse alimentare. 

Gimnaziul s. 
Cornești 

 Persoana 
invalidă 

Schin Marina 
0236/39237 

 

Duminică 
23 oct. 

Mun. Bălţi  Concurs municipal de șah și dame 
 
Locul desfășurării: Zona pietonală între Pinacoteca 
”Antioh Cantemir”și Primăria Bălți 
Ora: 11.00-14.00 
Descrierea: Va fi organizat un concurs de șah și 
dame, cu participarea persoanelor de diferite vârste. 
Câștigătorii vor fi premiați cu premii și diplome 

AO CASMED 
 

Școala 
sportivă Nr. 2, 
Clubul de șah 
 

Persoane în 
etate, adulți, 
copii 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069 834 207  
traditie@mail.ru 

 

Ora Ecologica ”Cîștigăm cînd Reciclăm” 
 
Locul desfășurării: str.Pușkin 38/5, biroul 510 
Ora: 12.00 
Descrierea: Voluntarii Green School vor vorbi despre 
importanța reciclării și posibilitățile de reciclare în 
mun. Bălți 

1. AO „Caroma 
Nord” 
2. Centrul de 
Resurse pentru 
Educaţie 
Ecologică 
“ŞCOALA 
VERDE” 

1. LT ”M. 
Eminescu”;  
2. LT ”B.P. 
Hasdeu”; 
 3. LT “G. 
Coșbuc”;  
4. LT ”D. 
Cantemir”;  

Elevii 
instituțiilor 
implicate în 
proiect 

Olga Rusu, voluntari  
068809876 
rusu.olga@bk.ru 
 
BartoszGawarecki 
062162611 
bartgawarecki@gmai
l.com 
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5. LT ”L. 
Blaga”;  
6. LT ”V. 
Dumbrăveanu
7. LTR ”I. 
Creangă”  
8. Gimnaziul 
Sîngureni 

 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău  

Teatru social 
 
Locul desfășurării: Biserica Ghidighici 
Ora: 19.00 
Descrierea: Teatrul Social la Biserica Ghidighici 
Echipa voluntarilor ”RAI” (Responsabil-Activ-
Implicat) va prezenta sceneta ”O viața abandonată” 
din cadrul Festivalul Național al Teatrului Social. 
Sceneta prezentată va aborda probleme actuale cu 
care se confruntă tinerii: relații sexuale premăture, 
sexul neprotejat, avortul, migrație, dificultăți în 
comunicări dintre părinți și copii... 

Echipa 
voluntarilor 
”RAI” 
(Responsabil-
Activ-Implicat) 

Biserica 
Ghidighici 

  https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4634706817521  

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi  
 

 
     

Basara-
beasca 

      

Briceni        

Cahul       

Cantemir Confecționarea felicitărilor de Crăciun 
 
Locul desfășurării: Casa Comunitară s. Baimaclia 
Ora: 16:00 
Descrierea: Activitatea se va desfăsura sub forma 
unei mese rotunde unde voluntarii împreună cu 
tinerii serviciului vor confecționa felicitări de 
Crăciun 

1. Casa 
Comunitară 
Baimaclia 
2. Keystone 
Moldova 

 Tinerii din 
casa 
Comunitară și 
oaspeții 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4640822032521  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634706817521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634706817521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634706817521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154640822032521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154640822032521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154640822032521
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Pacea suntem noi! 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ”D. Cantemir” 
Ora: 12.00 
Descrierea: Flash-mob dedicat zilei internaționale a 
păcii 

Senatul elevilor 
LT ”D. 
Cantemir” 

Bostian Alex, 
voluntar la 
Corpul păcii 

154 de elevi Aurica Bacalov 
079 482 808 
 

 

Reparare şi recondiţionare a cărţilor vechi 
 
Locul desfășurării: Bibliotecă publică s. Cîrpeşti 
Ora: 10:00 
Descrierea: Repararea simplă care constă în a capsa 
cartea la cotor, a o lega la cotor, cu o bandă din 
material, clei sau lipici 

Bibliotecă 
publică s. 
Cîrpeşti, 
administraţia 
bibliotecii, copii, 
părinţi a 
beneficiarilor 

 Cititorii satului  027378656  

Călărași  Act de binefacere 
 
Locul desfășurării: Teritoriul satului 
Ora: 12:00 
Descrierea: Ajutor cu produse alimentare pentru 
două familii singuratice 

Clasa VII-B 
 
 
 

APL 
Asistentul 
social 

Cherdivară 
Ana 
Cucuietu 
Eufrosenia 

Radu Viorica  
069330277 

 

Act de binefacere s. Vărzăreștii Noi 
 
Locul desfășurării: Teritoriul s. Vărzăreștii Noi 
Ora: 13:00 
Descrierea: Ajutor prin gospodărie 

clasa VII Asistentul 
social 

Andrei 
Ludmila 

Zgîrvaci Lidia 
060214786 

 

Activități / jocuri de autocunoaștere, comunicare, 
relaționare  
 
Locul desfășurării: Centrul Epitrop, Călărași 
Ora: 10:00 
Descrierea: Activități / jocuri de autocunoaștere, 
comunicare, relaționare  

Consiliul 
Consultativ al 
Copiilor r-ul 
Călărași 

1. DASPF 
2. A.O. 
„Parteneriate 
pentru fiecare 
copil” 

Copii din 
Centrul 
Epitrop 

Bob Maria 
069965080 
drumeam@gmail.co
m 

 

Campanie de informare a populației din comunitate 
despre alegerile prezidențiale „Votează - vocea ta 
contează” 
 
Locul desfășurării: Săseni 
Ora: 10:00 
Descrierea: Elevii vor duce convorbiri cu locuitorii din 
localitate de a participa la alegerile prezidențiale. 

Gimnaziul s. 
Săseni 

1. Primăria s. 
Săseni 
2.Biblioteca 
Publică s.   
Săseni 

Locuitorii din 
localitate 

Arbuzneac Diana 
068431998 
dianaaga315@gmail.
com 
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Curățenie și amenajarea izvoarelor și fîntînilor 
 
Locul desfășurării: Pe teritoriul s.Temeleuți 
Ora: Pe parcursul zilei 
Descrierea: De făcut curat și sădit flori, 
transportarea gunoiului de la izvoare și fîntîni. 

Gimnaziul s. 
Temeleuți, 
părinții 
 
 

1. Primăria 
s.Temeleuți 
2.ONG,,Izvorul 
rîului Bîc” 
 

Comunitatea Spinei Mariana 
Mob.079721760 
Mariana.spinei@gma
il.com 

 

Totalurile SNV 2016 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Sadova 
Ora: 10:00 
Descrierea: Voluntarii se vor aduna la bibliotecă 
pentru a face totalurile activității, planuri de viitor, 
apoi se va prezenta o scenă de teatru social. 

Gimnaziul s. 
Sadova 
 

1. Biblioteca 
Publică 
Sadova 
2. ONG 
”Sadoveanca” 

Voluntarii 
Comunitatea 

Cozma Viorica 
Bolea Tatiana 
 

 

Căuşeni Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale 
Căuşeni (VII) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 
la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 
Publice Raionale Căuşeni vor participa la diferite 
activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 
filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 
Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 
băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 
bibliotecă. 

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

1. Clubul 
„YouthHub” 
2. Portalul 
civic.md 
 
 

Utilizatorii 
bibliotecii 

Osipov Liuba 
liuba.osipov@mail.ru 
079981573 
 
Natalia Popusoi 
079143213 
 

 

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni        

Drochia        

Dubăsari  Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (VII) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 

Liceul Teoretic 
s. Doroţcaia 

 Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

https://www.facebook.com/me
dia/set/?set=oa.114398178568
4733&type=1  

mailto:liuba.osipov@mail.ru
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1143981785684733&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1143981785684733&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1143981785684733&type=1
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grădinile profesorilor pensionari. 

Sat curat – bucuria ochilor (VII) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimnaziul s. 
Ustia 

Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Edineţ         

Fălești Campanie de sensibilizare (VII) 

 
Locul desfășurării: Familia Gorîșnii 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Colectarea produselor alimentare, 
lingeriei, dulcuri, obiecte de igienă, mere... 

IP Gimnaziul 
„Sergiu Moraru” 
satul Obreja 
Veche 

 Gorîșnii 
Ruslan-CES 
vîrsta 25 de 
ani 

CLE 
Ganea Stela,                             
organizator cultural 

 

Ceaiul de la ora 12 cu genericul: „ Dă șansă fiecarei 
zilei să fie cea mai important din viața ta!” 
 
Locul desfășurării: Centrul de Creație și Agrement 
pentru Copii și Tineri „Lora Găină” or. Fălești 
Ora: 12.00 
Descriere: În program: 1.Expoziție cu vînzare a 
lucrărilor participanților; 2. Master –class, pentru 
confecționarea Panoului, care va înfrumuseța sediul 
Locuinței protejate; 3. Momente artistice cu tinere 
talente din orașul Fălești; 4. Colectare de fonduri în 
scop caritabil. 

Centrul de 
Creație și 
Agrement 
pentru Copii și 
Tineri  
„Lora Găină” 

1. Locuința 
protejată or. 
Fălești 
2. SRL Babii 
Nord 
(magazinul 
Alina 
Electronic) 

  https://www.facebook.com/ce
ntrudecreatieLoraGainaFalesti/
posts/1810876142482999  

Cumpără și dăruiește un zîmbet 
 
Locul desfășurării: Centrul orașului Fălești 
Ora: 10:00 
Descrierea: activitatea se va desfășura sub forma 
unei expoziții cu vînzări. Toate lucrările de la 
expozitie sunt confecționate de tinerii din Locuința 
Protejată Fălești. 

Locuința 
Protejată 
Lăpușna 
Keystone 
Moldova 

Primăria or. 
Fălești, 
Consiliu local 
Fălești 

Locuitorii 
orașului 
Fălești 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Florești Distribuirea hranei la domiciliu  
 
Locul desfășurării: s. Coşerniţa 
Ora: 12.00 
Descrierea: Distribuirea hranei la domiciliu 

Centrul Social 
„Casa Nadejda" 

Primăria s. 
Coşerniţa 

60 persoane 
din sat 

39-4-85 https://www.facebook.com/pg/
Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-
Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-
a-Consiliului-Raional-
Flore%C5%9Fti-

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1810876142482999
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1810876142482999
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/1810876142482999
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/photos/?tab=album&album_id=1275263589190966
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/photos/?tab=album&album_id=1275263589190966
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/photos/?tab=album&album_id=1275263589190966
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/photos/?tab=album&album_id=1275263589190966
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/photos/?tab=album&album_id=1275263589190966


190 

 

persoanelor ce nu se pot deplasa la Centrul Social de 
a primi hrană caldă. Mai întîi ca Cantină Socială mai 
apoi ca Centru Social funcţionează în s. Coşerniţa de 
la 02 martie 2010 tot din acel moment, permanent 
se practică şi voluntariatul pe lîngă acastă instituţie. 
Centrul Social acordă şi alte servicii păturilor 
socialimente vulnerabile: aprovizionarea cu lemn de 
foc, cu înbrăcăminte, încălţăminte, producte pentru 
cei ce îşi pot pregăti mîncare singuri. De asemenea 
primesc mîncare caldă o dată în zi şi copiii din 
familiile nevoiaşe. 

1151194281597898/photos/?ta
b=album&album_id=12752635
89190966  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4632207187521  

Glodeni        

Hînceşti        

Ialoveni  Organizarea Hramului s. Văsieni 
 
Locul desfășurării: s. Văsieni 
Ora: 12:00 
Descrierea: Organizarea Hramului localităţii în ziua 
de 27 octombrie, sărbătoarea Cuvioasei Parascovia. 
În cadrul sărbătorii vom organiza expoziţii şi 
concursuri 

Grupul de 
iniţiativă „Plai 
natal” 

1. Primăria s. 
Văsieni 
2. LT „D. 
Cantemir” 
 
 

Elevii Liceului 
Teoretic 
„Dimitrie 
Cantemir”, 
copii de la 
grădiniţa nr. 2 
„Licurici” , 
tinerii şi 
locuitorii s. 
Văsieni 

Malai Cristina 
068 898 776 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100009490984362 
 

Leova Alege preşedintele tău (III) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

0263 220 40 
068 929 567 

 

De la inima la inima pentru copiii cu CES 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură s. Filipeni 
Ora: 10:00 
Descrierea: Expoziţie - tîrg cu lucrările copiilor 
Expoziţie cu vînzare de prăjituri. Banii colectaţi vor fi 
donaţi copiilor cu CES. 

Biblioteca s. 
Filipeni 

1. Primăria s. 
Filipeni, 
asistentul 
social 
2. Casa de 
Cultură s. 
Filipeni 

Copiii cu CES 068 929 567  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632207187521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632207187521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154632207187521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009490984362
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3. Publicaţia 
independentă 
„Cuvîntul 
liber” 

Nisporeni       

Ocnița       

Orhei Zi de socializare 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 15.00 – 18.00 
Descrierea: Jocuri, muzică și activități de socializare 
realizate de tineri pentru tineri. 

Cspt Orhei, 
voluntarii 

 Adolescenți și 
tineri 

Grecu Vladlen, 
079134888 

https://web.facebook.com/snv.
orhei/photos/a.3059010896138
14.1073741834.305646416305
948/603376319866288/?type=
3&theater 

Film 
 
Locul desfășurării: Centrul Prietenos Tinerilor Orhei 
Ora: 15.00 – 18.00 
Descrierea: Film la Centrul Prietenos Tinerilor Orhei. 

Centrul 
Prietenos 
Tinerilor Orhei 

   https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4634744807521  

Rezina Istoria este nisipul care rămâne în clepsidra 
timpului 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Țareuca 
Ora: 11:00 
Descrierea: Aducerea obiectelor vechi de către 
voluntarii-colectori. Completarea și aranjarea cu 
aceste obiecte vechi a ungherașului ținutului natal: 
„Moștenire din străbuni”. 

Biblioteca 
Publică Țareuca 

PP „Cuvântul  Burlacu Elena 
068728744 
burlacuelena65@gm
ail.com 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4648249097521  

În vizită la bunici cu daruri de la pici 
 
Locul desfășurării: azilul pentru bătrîni "Căsuța 
bunicilor" din Rezina 
Ora: 10.00-11.00 
Descrierea: 5 cadre didactice din grădnița nr.6 
„Cocoșelul de Aur” și 7 copii din gr. 4, 8, 12 și 13 vor 
merge în vizită la azilul pentru bătrîni „Căsuța 
bunicilor”, pentru a dărui, dulciurile, fructele hainele 
și covrigeii pregătiți de copii.. 

Grădinița nr.6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

1. Azilui 
pentru bătrîni 
„Căsuța 
bunicilor”,  
2. PP 
„Cuvântul” 
3. AO 
„Nufărul” 
 

 Bogaciuc Zinaida, tel: 
069105336, 
zina.bogaciuc@mail.r
u,  
Gondrea M., 
Podgoreț N., 
Gheorghița T., Secara 
O. 
 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653260707521  

https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/603376319866288/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/603376319866288/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/603376319866288/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/603376319866288/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/603376319866288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634744807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634744807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154634744807521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249097521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249097521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154648249097521
mailto:zina.bogaciuc@mail.ru
mailto:zina.bogaciuc@mail.ru
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653260707521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653260707521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154653260707521
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Voluntariatul ne-a oferit o șansă 
 
Locul desfășurării: s. Saharna Nouă 
Ora: 14.00-18.00 
Descrierea: 10 voluntari din localitate, vor vizita 
persoanele în vîrstă le vor măsura tensiunea 
arterială, vor discuta cu ei. Totalurile vor fi făcute la 
o ședință comună cu coordonatorul grupului de 
voluntari. 

Grupul de 
voluntari 
Seniori s. 
Saharna Nouă 

1. AO 
„Nufărul” 
2. PP 
„Cuvântul” 
3. HelpAge 
International 
Moldova 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4637259132521  

Rîșcani       

Sîngerei  Salubrizarea unei porţiuni a rîului Ciulucul Mare 
 
Locul desfășurării: regiunea stadionului Sîngerei 
Ora:  
Descrierea: Se vor efectua lucrări de salubrizare pe 
malul stîng al rîului Ciulucul Mare  pe o lungime de 1 
km, ceea ce constituie 2,0 ha teren public din zona 
sanitară de protecţie a rîului. 

Inspecţia 
Ecologică 
Sîngerei 

1. 
Întreprinderea 
Municipală 
DPGCL 
Sîngerei  
2. Consiliul 
Local al 
Tinerilor din 
or. Sîngerei 

  http://inseco.gov.md/2016/10/
saptamina-nationala-a-
voluntariatului/  
 
https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4654342172521  

Vino în gașca voluntarilor! 
 
Locul desfășurării: Centrul orașului Sîngerei 
Ora: 11.00 
Descrierea: Adolescența este una din cele mai 
delicate perioade ale copilăriei, presarată cu 
multime de schimbări și experiente noi. 

CSPT „Viitorul” 
SÎNGEREI 

Consiliul 
tinerilor din 
orașelul 
Sîngerei 

Adolescenții și 
locuitorii 
orașului 
Sîngerei 

Grîu Rodica 
069585597 
Roșca Iulia 
069939074 

 

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

Campament local a scouţilor din s. Slobozia şi s. 
Viişoara timp de trei zile „Frumosul din jurul 
nostru” (III) 
 
Locul desfășurării: pădurea Răscăieţi 
Ora: 21-23 octombrie– 72 de ore  
Descrierea: Grupul scout „Fiorul Pădurii” din s, 
Slobozia, r-nul Ştefan Vodă împreună cu scouţii din 

1. IP Gimnaziul 
„Alexandru cel 
Bun”, 
2. Asociaţia 
Naţională a 
Scouţilor din 
Moldova 

1. Fondului 
pentru Tineri 
Ştefan Vodă, 
2. Tele Radio 
Moldova 

42 de tineri 
din s. Slobozia, 
s.Viişoara şi s. 
Cioburciu 

Podar Lilia 
068723365 
Berdos Petru 
068276567 
 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637259132521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637259132521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154637259132521
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://inseco.gov.md/2016/10/saptamina-nationala-a-voluntariatului/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654342172521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654342172521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154654342172521
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grupul „Olimpus” s. Viişoara au organizat un 
campament în pădurea de la Răscăieţi . Vor fi 
dezvolte abilităţile estetice aplicînd tehnica 
vitraliului, tehnica decupajului, picturii cu vopsele 
acrilice pe lemn și atelierul pioneringul organizat de 
liderii Petru Berdos şi Ruslan Gutovschii. Scouţii vor 
exersa elemente de trecere a obstacolelor cu 
ajutorul funiilor, carabinelor, echipamentului turistic. 

Taraclia «Помоги ближнему» 
 
Locul desfășurării: с.Албота де Сус 
Ora: 10.00 
Descrierea: помогали пожилым и одиноким 
людям 

Гимназия 
албота де Сус 

Учащиеся 
гимназии 

Пожилые 
одинокие 
люди 

Александра Статова 
0(294)57268 
valbota.homenko8@
gmail.com 

https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=12813075619419
53&set=pcb.128130839194187
0&type=3&theater  

Акция "Наш чистый двор" "Киргиж-китай"  
 
Locul desfășurării: г. Твардица 
Ora: 10.00 

Descrierea: уборка территории и очистка речки 

Лицей 
Твардица 

Учащиеся 
лицея 

Горожане Алена Шавриева 
0(291)62245 
tltvardita@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4644011312521  

Telenești       

Ungheni  Акция «Береги птиц» 
 
Locul desfășurării: городской парк 
Ora: 10.00 
Descrierea: Изготовление и оборудование 
кормушек для птиц 

Ученики  
 5а, 5б, 5с, 5д 
Лицей 
им.А.Пушкина 

    

O bomboană pentru o ţigară, s. Negurenii Vechi 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Ora: 11.00-13.00 
Descrierea: Membrii departamentului ,,Implicare 
socială şi voluntariat’’din cadrul Consiliului de Elevi 
prin această activitate doresc să atenţioneze 
fumătorii activi / pasivi despre consecinţele 
fumatului,promovînd un mod de viaţă sănătos, 
înlocuind ţigara cu bomboana (oferindu-le cîte o 
bomboană). 

Gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 

Primăria s. 
Negurenii 
Vechi 

Locuitorii 
satului (de 
vîrste diferite) 

Uscatu Galina 
0236/92231 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281307561941953&set=pcb.1281308391941870&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281307561941953&set=pcb.1281308391941870&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281307561941953&set=pcb.1281308391941870&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281307561941953&set=pcb.1281308391941870&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644011312521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644011312521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10154644011312521
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Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, s. Cornești 
 
Locul desfășurării: familii cu oaneni în etate 
Ora: 13.00

 

Descrierea: distribuirea produselor alimentar 
colectate de elevii și părinții clasei date unei familii 
de oameni în etate. 

Gimnaziul s. 
Cornești, 
părinții 

 O familie de 
bătrîni 

Sahotschi Cristina 
0236/39237 

 

Salubrizare, s. Cornești 
 
Locul desfășurării: Gara feroviară 
Ora: 15.00

 

Descrierea: colectarea deșeurilor din preajma gării 
împreună cu elevii cl a IX-a 

Gimnaziul s. 
Cornești 

 Gimnaziul s. 
Cornești 

Chirău Eleonora 
0236/39237 

 

 
 

ACTIVITĂȚI DE RECUNOAȘTERE A MERITELOR VOLUNTARILOR DUPĂ FINALIZAREA SNV 2016 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Prezentarea activității  
(Ce, unde, când?) 

Denumirea 
organizației / 

instituției 
responsabile 

Denumirea 
partenerilor 

implicaţi 

Beneficiarii 
activității 

Date de contact ale 
persoanei 

responsabile 
Promovare 

Luni 
24 oct. 

Nisporeni Inmânarea diplomelor SNV 2016 s. Milești, r-ul 
Nisporeni 
 
Locul desfășurării: s. Milești, r-ul Nisporeni 
Ora: 

 

Descrierea: Inmânarea diplomelor SNV 2016 s. 
Milești, r-ul Nisporeni 

    https://www.facebook.com/tdv
.coalitiavoluntariat/posts/1015
4653427187521  
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