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Calendar de activităţi naţional 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a VIII-a, 19-26 octombrie 2014 

Data 
 

Raionul 
Ce, unde, când? 

( Descrierea evenimentului) 
Organizaţia 

responsabilă 
Parteneri Beneficiari Date de contact Promovare 

Duminică 
19 octombrie 
 

mun. Bălţi ”HIV conștient – Protejat permanent” (I) 
 
Locul desfășurării: regiunea Centru, Autogara Bălţi, 
cartierul Dacia 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Activitate în teritoriu de informare și 
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA. Distribuire 
de contraceptive și broșuri. 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Autogara Bălţi 85 beneficiari 

direcţi 

Dobic Alexandra, 
Godonoaga 
Grigore 
069 467 736 
 

 

raionul 
Criuleni 

”Ajutor! Noi suntem speranţa pentru Alexandru 
Bodeanu” 
 
Locul desfășurării:Scuarul Consiliului Raional Criuleni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere:Scopul acţiunii e de a colecta fonduri 
pentru Alexandru Bodeanu care a suferit un atac 
cerebral în timp ce se afla la muncă în SUA. În timpul 
desfăşurării sărbătorii „Toamna de aur” vom împărţi 
cetăţenilor materiale informative. Se va susţine un 
discurs de vreo 15 min. pentru a informa cetăţenii 
despre cazul lui Alexandru. Se va amenaja un mic 
spaţiu amenajat cu baloane (sperăm să reușim să 
confecţionam din baloane SOS). Se va pune panglica 
roşie în piept, ca semn al solidarităţii. Se va discuta cu 
cetăţeni, grupuri de cetăţeni despre cazul său pentru 
a sensibiliza. Acţiunea va fi mediatizată prin blogul 
ZIAR DE CRIULENI şi prin postarea de afişe.  

membri 
TLDM 
 

Ziarul de Criuleni-
portal online,blog 

Alexandru 
Bodeanu 

Butuc Mihaela 
0248 7500 

 

raionul 
Orhei 
 
 

Deschiderea SNV Orhei: Ateliere de lucru cu 
organizaţiile gazdă pentru voluntari din Orhei 
 
Locul desfăşurării: sediul CSPT Orhei 
Ora/Orele: 12.00-15.00 
Descriere: Se va crea o echipă mobilă pentru 

CSPT Orhei 
 
 
 
 
 

1. Centru de 
Tineret Orhei; 
2. AO 
Adolescentul; 
3. Filantropia 
Creștină 

Elevii din 
gimnaziile, 
liceele şi 
colegiile din 
or. Orhei 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.305659489
637974.1073741828.3056464
16305948&type=1 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305659489637974.1073741828.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305659489637974.1073741828.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305659489637974.1073741828.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305659489637974.1073741828.305646416305948&type=1
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sensibilizarea şi informarea masivă asupra problemei 
voluntariatului în gimnaziile şi liceele  or. Orhei 

 

Lansarea oficială a SNV în or. Orhei 
 
Locul desfăşurării: Centrul or. Orhei, monumentul 
Vasile Lupu 
Ora/Orele: 18.00-20.00 
Descriere: Evenimentul va debuta la Centrul 
Prietenos Tinerilor, avînd drept obiectiv formarea 
echipelor mobile constituite din voluntari și un 
coordonator, care vor desfășura campania de 
informare și recrutare a voluntarilor din liceele și 
colegiile din Orhei. Gașca prietenoasă de voluntari va 
realiza lansarea oficială a SNV 2014 în centrul 
orașului Orhei prin aprinderea de lumini în formă de 
SNV, cânt la chitară etc. 

CSPT Orhei 1. Centru de 
Tineret Orhei 
2. AO 
Adolescentul 
 

Trecătorii Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.305664046
304185.1073741829.3056464
16305948&type=3 
 
https://www.facebook.com/c
spt.orhei/media_set?set=a.15
10104709230460.107374187
8.100006928360832&type=1  
 
 

raionul 
Rezina 

„Casă caldă” – Buciuşca 
 
Locul desfăşurării: s. Buciușca, r-ul Rezina 
Ora/Orele: 14.00-15.30 
Descriere: Acţiune de caritate pentru persoanele în 
etate și bolnave de diabet zaharat și tensiune. 
Voluntarii seniori din AO „Sf. Dumitru”, vor pregăti 
activitatea. Ea se va desfășura în gospodăria 
voluntarei Vera Dejmari, din s. Buciușca unde vor fi 
prezenţi 5 beneficiari și 10 persoane invitate, după 
dorinţa beneficiarilor. 

AO „Sf. 
Dumitru” 
 

HelpAge 
Internaţional 
 

Persoane în 
vârstă, 
bolnave de 
diabet zaharat 
și tensiune 
 

Malai Natalia 
067 620 787 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/26/casa-
calda-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.676546012
452613.1073741861.3726880
06171750&type=1 
 

„Casă caldă” – Echimăuţi  
 
Locul desfăşurării: s. Echimăuţi, r-ul Rezina 
Ora/Orele: 16.00-17.30 
Descriere:Acţiune de caritate pentru persoanele în 
etate și bolnave de diabet zaharat și tensiune. 
Voluntarii seniori din AO „Caritate Echimăuţi”, vor 
pregăti activitatea. Ea se va desfășura în gospodăria 
beneficiarei Cojocari Agafia. Vor fi prezenţi 
beneficiari și persoane invitate, după dorinţa gazdei. 
 

AO Caritate 
Echimăuţi 
 

HelpAge 
Internaţional 
 

Persoane în 
etate, 
prieteni, rude 
 

Tatiana Buligaru 
069 559 871 
 

 

„Casă caldă” – Ţareuca  APP Țahnauţi HelpAge Persoană Cojocaru Maria https://nufarulrezina.wordpre

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305664046304185.1073741829.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305664046304185.1073741829.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305664046304185.1073741829.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305664046304185.1073741829.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/casa-calda-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/casa-calda-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/casa-calda-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546012452613.1073741861.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546012452613.1073741861.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546012452613.1073741861.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546012452613.1073741861.372688006171750&type=1
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/tareuca-casa-calda-snv-2014/
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Locul desfăşurării: s. Țareuca, r-ul Rezina 
Ora/Orele: 12.00-13.30 
Descriere:Acţiune de caritate pentru persoane 
ţintuite la pat și întâlnirea cu copii de peste hotare. 5 
voluntari din APP Țahnauţi se vor deplasa la 
domiciliul unei persoane ţintuite la pat din 
localitatea Țareuca. Ei vor prepara bucate, vor 
discuta despre probleme și metode de soluţionare. 
Surpriza va fi revederea cu copii aflaţi peste hotare.  

 Internaţional 
 

ţintuită la pat. 
 

06 9021 521 
cojocarumaria@m
ail.ru 
 

ss.com/2014/10/30/tareuca-
casa-calda-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679017505
538797.1073741875.3726880
06171750&type=3&uploaded
=13 
 

Lansarea SNV 2014 Rezina: Distribuirea pliantelor 
„Voluntariatul” 
 
Locul desfăşurării: perimetrul str. Șciusev și 27 
August 
Ora/Orele: 11.00 - 12.00 
Descriere: Scopul acţiunii este de a informa cetăţenii 
despre Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV) 
2014 și prezenta importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat în comunitate. Voluntari din CTR vor 
primi instrucţiuni și materialul necesar pentru 
difuzare. Pliantele vor fi distribuite trecătorilor, cu 
îndemnul de a se implica în activităţi de voluntariat.  

AO ”Nufărul” 
 

Clubul Tinerilor 
din Rezina (CTR). 
 

Locuitori și 
vizitatori ai 
orașului 
Rezina 
 

Stavinschi Liuba 
079 779 411 
lstavinschi@mail.
ru 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/26/lansarea-
saptaminii-nationale-a-
voluntariatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.676544109
119470.1073741860.3726880
06171750&type=1 
 

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în 
comuna noastră" - Sîrcova 
 
Locul desfăşurării:s. Sîrcova, r-ul Rezina, Casa de 
Cultura din localitate 
Ora/Orele: 12:00-13:30 
Descriere:Scopul activităţii e de a împărtăși 
experienţele acumulate în activităţile voluntarilor 
seniori. Activitatea se va desfășura, pentru un public 
mai larg, în Casa de Cultura din localitate unde se va 
vorbi despre experienţa acumulată, despre 
drepturile si responsabilităţile voluntarului.  

AO 
"Sîrcoveanul" 
 

HelpAge 
Internaţional 

Persoane de 
diferite vârste 
 

Covali Anastasia 
067 621 045 
0254 63 606 
anastasia.covali@
mail.ru 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/26/voluntari
atul-in-comuna-noastra-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.676546869
119194.1073741862.3726880
06171750&type=1 
 

Vizită la Azilul „Căsuţa bunicilor” 
 
Locul desfăşurării:azilul de bătrâni din oraşul Rezina 
Ora/Orele: 10:00 -11:00 

Casa de 
Cultura Rezina 
 

1. AO Nufărul; 
2. Azilul de 
bătrâni din oraşul 
Rezina 

Persoanele în 
etate din azil 

Stavinschi Ion  
079 779 412 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/vizita-la-
azilul-casuta-bunicilor-snv-
2014/ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679017505538797.1073741875.372688006171750&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679017505538797.1073741875.372688006171750&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679017505538797.1073741875.372688006171750&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679017505538797.1073741875.372688006171750&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679017505538797.1073741875.372688006171750&type=3&uploaded=13
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676544109119470.1073741860.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676544109119470.1073741860.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676544109119470.1073741860.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676544109119470.1073741860.372688006171750&type=1
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/26/voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546869119194.1073741862.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546869119194.1073741862.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546869119194.1073741862.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676546869119194.1073741862.372688006171750&type=1
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/vizita-la-azilul-casuta-bunicilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/vizita-la-azilul-casuta-bunicilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/vizita-la-azilul-casuta-bunicilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/vizita-la-azilul-casuta-bunicilor-snv-2014/
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Descriere: Scopul activităţii e de a transmite valorile 
cultural către persoanele ţintuite la pat. Un grup de 
copii din studioul Căsuţa lui Gigi vor merge cu un 
mini-concert la azilul de bătrâni din oraşul Rezina 
pentru a crea niște clipe fericite pentru persoanele 
singuratice. Casa de Cultura va veni cu mici suporturi 
de ajutor. 

  
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678033882
303826.1073741866.3726880
06171750&type=3&uploaded
=17 
 

raionul 
Soroca 

Lansarea SNV 2014  
 
Locul desfășurării: or. Soroca 
Ora/Orele: 15:00 – 16:00 
Descriere: SNV 2014 se va lansa în Sala de festivităţi 
2 a Liceului Petru Rareș, str. Testimiţeanu 2. Vor fi 
invitate diferite personalităţi din conducerea 
raionului care vor vorbi despre importanţa SNV 
2014. 

Asociaţia 
obştească 
„Tinerii pentru 
dreptul la 
viaţă” (TDV) 

1. Centru de 
Resurse pentru 
Tineret „DACIA”; 
2. Administraţia 
Liceului Petru 
Rareș 
3. Consiliul 
Raional Soroca; 
4. Primăria 
soroca; 
5. MTS 

Reprezentanţii 
APL, ONG, 
voluntari 

Stela Babici 
068 338 284 
 

https://www.facebook.com/c
spt.orhei/media_set?set=a.15
10104709230460.107374187
8.100006928360832&type=1 
 

Instrumentele oficiale de informare a publicului prin 
intermediul paginilor web 
 
Locul desfășurării: or. Soroca 
Ora/Orele: 16:00 – 17:00 
Descriere: Sergiu Stanciu, Viceministrul Tineretului și 
Sportului și Stela Zabrian, Șefa Serviciului Secretariat 
și Relaţii Publice a Consiliului Raional Soroca, vor 
oferi servicii de voluntariat în Capitala Tineretului 
2014, informând și documentând un grup de tineri 
de origine romă despre instrumentele oficiale de 
informare a publicului prin intermediul paginilor web. 

Centru de 
Resurse pentru 
Tineret 
„DACIA”; 
 

1. Ministerul 
Tineretului şi 
Sportului; 
2. Consiliul 
Raional Soroca 

Circa 15 tineri 
romi 

Stela Babici 
068 338 284 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.791967020
868006.1073741959.2596422
90767151&type=3 
 

Discuţii cu utilizatorii de droguri intravenoase 
 
Locul desfășurării: or. Soroca 
Ora/Orele: 16:00 – 18:30 
Descriere: Sergiu Stanciu, Viceministrul Tineretului și 
Sportului şi Artur Cerari, Baronul Romilor din RM vor 
discuta în cadrul unei activităţi de voluntariat 
organizată de Asociaţia „Tinerelor Femei –  
Cernoleuca”cu beneficiarii acesteia care sunt 

Asociaţia 
„Tinerelor 
Femei –  
Cernoleuca” 

1. Ministerul 
Tineretului şi 
Sportului; 
2. Artur Cerari, 
Baronul Romilor 
din RM 

Utilizatorii de 
droguri 
intravenoase 

Victoria Cojocaru 
079 383 388 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530097
70387521.1073741918.26311
9737520&type=3&uploaded=
6  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678033882303826.1073741866.372688006171750&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678033882303826.1073741866.372688006171750&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678033882303826.1073741866.372688006171750&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678033882303826.1073741866.372688006171750&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678033882303826.1073741866.372688006171750&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791967020868006.1073741959.259642290767151&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791967020868006.1073741959.259642290767151&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791967020868006.1073741959.259642290767151&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791967020868006.1073741959.259642290767151&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009770387521.1073741918.263119737520&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009770387521.1073741918.263119737520&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009770387521.1073741918.263119737520&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009770387521.1073741918.263119737520&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009770387521.1073741918.263119737520&type=3&uploaded=6
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utilizatori de droguri intravenoase. Aceştia vor avea 
acazia să adreseze diferite întrebări care îi preocupă 
privind angajarea în cîmpul muncii, integrarea în 
societate, ocupaţii pentru tineri etc.  

raionul 
Strășeni 

Lansarea oficială SNV 2014 în raionul Străşeni 
 
Locul desfășurării: satul Vorniceni 
Ora/Orele: 11.00 – 12.00 
Descriere: Va fi prezentat calendarul oficial al 
activităţilor, lista localităţilor care vor fi vizitate etc. 

Terra-1530 1. Primăria 
Vorniceni; 
2. TDV; 
3. CNTM 

20 persoane Petru Botnaru 
069 126 480 
terra1530@gmail.
com 

https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=102039536490
99807&set=a.1020395364893
9803.1073741825.117972894
8&type=1&theater 

Luni 
20 octombrie 
 

mun. Bălţi  
 

Apa – sursă de viaţă (II) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasele XI”A” şi XII”B” din 
L.T.R ”Ion Creangă”. Seminarele vor fi realizate după 
ore sau în cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  
40 de minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT 
despre consumul eficient de apă  şi importanţa 
valorificării resurselor hidrologice, vor fi împărţite 
materiale informaţionale printate şi puse în 
dezbatere metode eficiente de păstrare şi 
economisere a resurselor hidrologice în RM, în 
special din incinta liceului. Tinerii vor fi invitaţi să 
elaboreze un set de metode de reducere a 
consumului de apă în propriul liceu. 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 
 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530089
88387521.1073741916.26311
9737520&type=1  

”HIV conștient – Protejat permanent” (II) 
 
Locul desfășurării: regiunea Centru, Autogara Bălţi, 
cartierul Dacia 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Activitate în teritoriu de informare și 
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA. Distribuire 
de contraceptive și broșuri. 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Autogara Bălţi 85 beneficiari 

direcţi 

Dobic Alexandra, 
Godonoaga 
Grigore 
069 467 736 
 

 

mun. 
Chişinău 

”Fii schimbarea” 
 
Locul desfășurării: Centrul de zi și de plasament 

Direcţia 
Generală 
Educaţie, 

1. Centrul de zi și 
de plasament 
temporar al 

8 beneficiari 
direcţi şi 12 
vizitatori 

Mariana Gîrleanu 
0 22 23 52 75 
069 371 889 

https://www.facebook.com/c
entrul.neovita/media_set?set
=a.515043728632969.107374

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203953649099807&set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203953649099807&set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203953649099807&set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203953649099807&set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203953649099807&set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.515043728632969.1073741884.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.515043728632969.1073741884.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.515043728632969.1073741884.100003820398986&type=1&pnref=story
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temporar al Copiilor și Tinerilor orfani în perioada 
postinstituţională ”Vatra”; 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: ”Fii schimbarea”este o activitate 
organizată care are drept scop colectarea și 
distribuirea produselor alimentare pentru copii și 
tinerii orfani din cadrul Centrului de zi și plasament 
temporar, aflaţi în perioada postinstituţională 
”Vatra”. Grupul de voluntari va merge în vizită la 
centru pentru a distribui produsele alimentare 
colectate în Parcul Afgan pe 16 octombrie de Ziua 
mondială a Alimentaţiei Sănătoase de un grup de 
voluntari. Tot în cadrul acestei vizite, voluntarii 
noștri vor organiza ore informative în ceea ce 
privește alimentaţia sănătoasă, prin prezentarea 
unor filmuleţe, distribuirea pliantelor și iniţierea 
unor dezbateri interesante. 

Tineret și 
Sport 
Chișinău, 
Secţia 
Informare și 
Relaţii cu 
Comunitatea 
 

Copiilor și Tinerilor 
orfani în perioada 
postinstituţională 
”Vatra”; 
2.Centrul de 
Sănătate Prietenos 
Tinerilor 
”NEOVITA” 
3.Asociaţia 
Obștească 
”Sănătate pentru 
Tineri” 
 

1884.100003820398986&type
=1&pnref=story 

Tinerii aleg sănătatea 
 
Locul desfășurării: staţii de transport public 
Ora/Orele: după amiază 
Descriere: Voluntarele eleve și-au propus să vină cu 
un mesaj de încurajare privind modul sănătos de 
viaţă pentru tinerii care deja sunt ademeniţi de 
viciul fumatului, oferindu-le un măr în schimbul 
ţigării. Din fericire, au acceptat cu placere această 
provocare mai mulţi tineri, chiar și unii adulţi pe 
care i-au întâlnit în staţii. 

Milenium M 
 

Administraţia 
Coegiului 
Naţional de 
Medicină și 
Farmacie 
 

studenţii 
Colegiului 
Naţional de 
Medicină și 
Farmacie 
 

Inga Bînzari 
069 224 189 

https://www.facebook.com/t
dv.coalitiavoluntariat/posts/1
0152743447182521  

Workshop cu tema “Impactul drogurilor în 
societate şi importanţa voluntariatului” (I) 
 
Ora/Orele: după amiază 
Locul desfășurării: L.T. George Meniuc, or. Chişinău 
Descriere: Şase voluntari de la Liga Tineretului 
urmează să susţină lecţii publice cu tematica 
“Impactul drogurilor în societate şi importanţa 
voluntariatului”. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
promovarea în rândul liceenilor a unui mod de viaţă 
sănătos, precum şi importanţa voluntariatului 

Liga 
Tineretului 

1. Catedra 
Asistenţă Socială 
din cadrul 
Universităţii Ion 
Creangă (UPSIC) 
2. L.T. George 
Meniuc 
3. SRL Eva  
4. Baloons, SRL  
5. Panda Tur, 
6. Federaţia de 

200 liceeni din 
clasele IX, XI 

Svetlana Raileanu 
078 824 444 
ligatineretului.md 

http://ligatineretului.md/wor
kshop-cu-tema-impactul-
drogurilor-asupra-societatii-si-
importanta-voluntariatului/ 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10152743447182521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10152743447182521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10152743447182521
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
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pentru un stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii 
Europene. La fel, urmează să se atenţioneze asupra 
beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în calitate 
de membru a unei organizaţii nonguvernamentale. 

tenis din 
Moldova 

raionul 
Căuşeni 

Informarea tinerilor şi adolescenţilor despre 
pericolul tuberculozei – Cum să stopăm tuberculoza 
 
Locul desfășurării:Lozova, Micleușeni, Dolna 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Obiectivul major al activităţii va fi 
informarea tinerilor despre pericolul tuberculozei şi 
prevenirea acestei boli.  

Senatul 
Liceului „A. 
Mateevici”, s. 
Zaim 

Oficiul medicilor 
de familie  

180 liceeni Cernita Rica  
069 259 346 
ltz.amateevici@g
mail.com 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101527517
73217521.1073741906.26311
9737520&type=1  
 
 

raionul 
Criuleni 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (I) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei 
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie 
etc.  

Gimnaziul 
Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Parinteasca 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 
– Întreprindere 
individuală 

3veterani de 
razboi; 

12 copii social-
vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
49762521.1073741925.26311
9737520&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751773217521.1073741906.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751773217521.1073741906.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751773217521.1073741906.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751773217521.1073741906.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
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„De la inimă la inimă” (I) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Măgdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele:  
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Magdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia 
Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2.Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti, r. 
Criuleni; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  
 
 

raionul 
Ialoveni 

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare 
persoanelor în etate singure şi bolnave 
 
Locul desfășurării: domiciliul bătrânilor 
Ora/Orele: 15.00-18.00 
Descriere: Vor fi procurate 10 pachete alimentare si 
vor fi distribuite cu unitatea de transport oferita de 
SRL „TM Agriumpark”. Pachetele vor fi distribuite de 
trei voluntari în vârstă şi 2 tineri voluntari de la CSPT 
Avante. Voluntarii vor comunica cu bătrânii, vor 
informa bătrânii despre noutăţile din sat, 
evenimente importante din viaţa tarii. Beneficiarii 
proiectului sunt bătrâni singuri cu surse mici 
devenit, bătrâni ţintuiţi la pat, bătrâni ce locuiesc în 
medii sărace si violente. 

AO 
Compasiune 

1.CSPT Avante  
2.SRL”TM 
Agriumpark”  
3.EldaHiller din 
Elveţia 

10 bătrâni 
singuri, 
bolnavi și 
ţintiţi la pat 

Elena Mereacre 
069024982 
ong_compasiune
@yahoo.com 

http://costestitv.info/lansarea
-saptaminii-nationale-
voluntariatului-raionul-
ialoveni/ 
 
 
http://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/20/lansarea
-saptaminii-nationale-a-
voluntariatului-in-ialoveni/ 
 

raionul 
Orhei 

Hai în gaşca voluntarilor! 
 
Locul desfăşurării: şcoli, licee, gimnazii şi colegii din 
or. Orhei 

CSPT Orhei 
 
 

1. Centru de 
Tineret Orhei 
2. Filantropia 
Creștină 

Elevii din 
instituţiile de 
învăţământ 
din or. Orhei 

Taras Svetlana 
069957700 
staras.irp@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.305709299
632993.1073741830.3056464
16305948&type=3  

http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://costestitv.info/lansarea-saptaminii-nationale-voluntariatului-raionul-ialoveni/
http://costestitv.info/lansarea-saptaminii-nationale-voluntariatului-raionul-ialoveni/
http://costestitv.info/lansarea-saptaminii-nationale-voluntariatului-raionul-ialoveni/
http://costestitv.info/lansarea-saptaminii-nationale-voluntariatului-raionul-ialoveni/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/20/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-in-ialoveni/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/20/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-in-ialoveni/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/20/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-in-ialoveni/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/20/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-in-ialoveni/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305709299632993.1073741830.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305709299632993.1073741830.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305709299632993.1073741830.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305709299632993.1073741830.305646416305948&type=3
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Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Hai în gaşca voluntarilor! este o 
campanile masivă de informare şi recrutare a 
voluntarilor în şcolile şi liceele or. Orhei, prin 
participarea echipelor mobile create dintr-un 
coordonator şi un grup de voluntari. 

3. Şcoli, licee, 
gimnazii şi colegii 
din or. Orhei 
 

Teatru social 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul din s. Piatra  
Ora/Orele:13.00 – 14.00  
Descriere:Teatru social la problematica discriminării, 
etichetării și marginalizării copiilor cu CES 

Gimnaziul 
Mihai 
Eminescu 

1.CSPT Orhei 
2. Centrul de 
Sănătate nr.1 
Orhei, Serviciul de 
Asistenţă 
Psihopedagogică 

Elevii din 
Gimnaziul 
Mitoc 

Creţu Elena 
0235 2-38-86 
cretu_e@mail.ru 
 

 

raionul 
Rezina 

„O oră în rol de bibliotecar” (I) 
 
Locul desfășurării:Biblioteca „Mihai Eminescu” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul este de a informa vizitatorii 
bibliotecii cu activităţile de voluntariat și importanţa 
lor pentru comunitate și pentru dezvoltare 
personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt 
voluntar! Vino și tu cu noi!”, va avea acces publicul 
vizitator al bibliotecii. Doritorii vor primi 
recomandări, unde să se adreseze să cunoască mai 
multe despre voluntariat și despre posibilităţile de 
implicare personală. 

Biblioteca 
„Mihai 
Eminescu” din 
Rezina 
 
 
 

Direcţia de 
Învăţământ 
Rezina 

Cititorii și 
vizitatorii 
bibliotecii 

Davîdic Galina 
069 135129 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/eu-sunt-
voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-
ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678030935
637454.1073741865.3726880
06171750&type=3 
 

Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat” şi activităţi în 7 licee şi 22 gimnazii (I) 
 
Locul desfășurării: liceele și gimnaziile din r. Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul activităţii este informarea despre 
desfășurarea SNV 2014 și modalităţi de implicare. 
Vor fi realizate 4 mese rotunde la care vor participa 
conducătorii instituţiile de învăţământ. În liceele și 
gimnaziile din raionul Rezina va fi trimisă o circulară 
despre desfășurarea SNV 2014, unde fiecare își va 
alege forma de implicare. În raionul Rezina sunt 7 
licee cu 24 de clase X-XII și 47 de clase V-IX., precum 
şi 22 de gimnazii cu 149 de clase V-IX. 

Administraţia 
din 7 licee şi 
22 de gimnazii   

AO „Nufărul” Circa 20 de 
conducători ai 
instituţiilor de 
învăţământ 
 
Circa 1500 
elevi, părinţi și 
profesori din 7 
licee și 22 
gimnazii 

Doina Badan 
076 709477 

 

Tel:02352-38-86
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3


10 

 

„Popularizarea voluntariatului în rândul 
angajaţilor” - „Sematrus” SRL 
 
Locul desfășurării: Magazinul de materiale de 
construcţii „Macon Lux” şi Restaurantul „Lilia” 
Ora/Orele: 8.00-8.30 la Magazin şi 10.00-10.30 la 
Restaurantul „Lilia” 
Descriere: Scopul acţiunii este de a spori cunoștinţele 
în rândul angajaţilor Firmei „Sematrus” SRL despre 
activităţile de voluntariat și beneficiile acestora. 

AO „Nufărul” 1.Firma 
„Sematrus” SRL 
2.Incubatorul de 
Afaceri din Rezina 
 
 

Angajaţii 
Firmei 
„Sematrus” 
SRL 

 

Rusu Lilian 
069 982132 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/populariz
area-voluntariatului-in-rindul-
angajatilor-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678019178
971963.1073741863.3726880
06171750&type=3&uploaded
=10 

Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în 
domeniul antreprenoriatului (I) 
 
Locul desfășurării: Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a presta servicii 
juridice și antreprenoriale. Pe parcursul săptămânii 
în Incubatorul de Afaceri vor fi prestate servicii gratis 
de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în domeniul 
dreptului muncii, familiei, civil procesual, 
contravenţional și penal. 

Cabinetul 
Avocatului 
„Șova Ion„ 
 

Incubatorul de 
Afaceri din Rezina 

Locuitori ai 
orașului și 
raionului 
Rezina 
 

Fricăţel Mihail 
069 220689 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/prestarea
-serviciilor-juridice-si-a-
asistentei-in-domeniul-
antreprenoriatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678026185
637929.1073741864.3726880
06171750&type=3 
 

Marţi 
21 octombrie 

mun. Bălţi Apa – sursă de viaţă (II) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasele XI”F” şi XI”C”din 
L.T.R ”Ion Creangă”. Seminarele vor fi realizate după 
ore sau în cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  
40 de minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT 
despre consumul eficient de apă  şi importanţa 
valorificării resurselor hidrologice, vor fi împărţite 
materiale informaţionale printate şi puse în 
dezbatere metode eficiente de păstrare şi 
economisere a resurselor hidrologice în RM, în 
special din incinta liceului. Tinerii vor fi invitaţi să 
elaboreze un set de metode de reducere a 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530089
88387521.1073741916.26311
9737520&type=1 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/popularizarea-voluntariatului-in-rindul-angajatilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/popularizarea-voluntariatului-in-rindul-angajatilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/popularizarea-voluntariatului-in-rindul-angajatilor-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/popularizarea-voluntariatului-in-rindul-angajatilor-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678019178971963.1073741863.372688006171750&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678019178971963.1073741863.372688006171750&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678019178971963.1073741863.372688006171750&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678019178971963.1073741863.372688006171750&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678019178971963.1073741863.372688006171750&type=3&uploaded=10
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
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consumului de apă în propriul liceu. 

”HIV conștient – Protejat permanent” (III) 
 
Locul desfășurării: Regiunea Centru, Autogara, 
Cartierul Dacia 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Activitate în teritoriu de informare și 
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA. Distribuire 
de contraceptive și broșuri. 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Autogara Bălţi 85 beneficiari 
direcţi 

Dobic Alexandra, 
Godonoaga 
Grigore 
069 467 736 
 

 

Informarea potenţialilor voluntari despre FTB 
 
Locul desfășurării: Str. Dostoievski 63, of.22, USB 
”Alecu Russo” 
Ora/Orele: 15.00 – 18.00 
Descriere: Distribuirea pliantelor informative cu 
scopul identificării noilor voluntari și potenţiali 
membri ai FTB. Stabilirea planului de acţiune şi 
colectarea de fonduri pentru programul de granturi 
mici runda a III-a 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Fondul pentru 
Tineri Bălţi 

100 
beneficiari 

Rusu Carolina 
068 223 114 
 

 

Seminar informativ „Activitatea de voluntariat: 
necesitate și prerogativă a timpului” 
 
Locul desfășurării: Filiala de Cruce Roșie, mun. Bălţi  
Ora/Orele: 16.00 – 19.00 

Descriere: Seminarul informativ cu tinerii va aborda 

aspectul necesităţii de a desfăşura activităţi de 
voluntariat. Cu această ocazie se va studia Legea 
Voluntariatului.  

Filiala de 
Cruce Roșie 
din mun. Bălţi  
 

 Tineri 18-30 
ani (25). 

Crusu Cristina 
079 403 480 

 

Seminar informativ ”Dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare” (I) 
 
Locul desfășurării: Centrul de Sănătate Prietenos 
Tinerilor ”ATIS” 
Ora/Orele: 15.00 – 17.00 
Descriere: Scopul evenimentului este dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare a voluntarilor cu grupul 
ţintă, tehnici eficiente de comunicare și sporirea 
coeziunii de grup. 

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
”ATIS” 

AO „Tinerii pentru 
Dreptul la Viaţă” 
Bălţi; 
 

100 persoane, 
echipele de 
voluntarii ale 
celor 2 
organizaţii  

Tatiana Lungu 
079 836 608 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.646230632
160804.1073741830.6271876
87398432&type=3  

https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
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mun. 
Chişinău 

Workshop cu tema “Impactul drogurilor în 
societate şi importanţa voluntariatului” (II) 
 
Ora/Orele: după amiază 
Locul desfășurării: L.T. George Meniuc, or. Chişinău 
Descriere: Şase voluntari din cadrul Ligii Tineretului 
urmează să susţină lecţii publice cu tematica 
“Impactul drogurilor în societate şi importanţa 
voluntariatului”. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
promovarea în rândul liceenilor a unui mod de viaţă 
sănătos, precum şi importanţa voluntariatului 
pentru un stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii 
Europene. La fel, urmează să se atenţioneze asupra 
beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în calitate 
de membru a unei organizaţii nonguvernamentale. 

Liga 
Tineretului 

1. Catedra 
Asistenţă Socială 
din cadrul 
Universităţii Ion 
Creangă (UPSIC) 
2. L.T. George 
Meniuc 
3. SRL Eva  
4. Baloons, SRL  
5. Panda Tur, 
6. Federaţia de 
tenis din 
Moldova 

200 liceeni din 
clasele IX, XI 

Svetlana Raileanu 
078 824 444 
ligatineretului.md 

http://ligatineretului.md/wor
kshop-cu-tema-impactul-
drogurilor-asupra-societatii-si-
importanta-voluntariatului/ 

raionul 
Căuşeni 

Dăruieşte un zâmbet copilului din preajmă  
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Ursoaia 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Părinţii şi copii vor dona jucării, haine, 
rechizite şcolare, hrană, diferite alte obiecte şi 
produse de strictă necesitate pentru copii din familii 
social vulnerabile.  

Senatul 
Gimnaziului 
Ursoaia  

Asociaţiile 
părinţilor din 
gimnaziu şi 
grădiniţa de copii 

20 copii din 
familiile 
vulnerabile  

Vîrtos Simion  
069 081 862 

 

raionul 
Criuleni 
 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (II) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei 
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie 
etc. 

Gimnaziul 
Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Parinteasca 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 
– Întreprindere 
individuală 

3 veterani de 
razboi; 
12 copii social-
vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
49762521.1073741925.26311
9737520&type=1  

http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
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„De la inimă la inimă” (II) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Măgdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia 
Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2. Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti, r. 
Criuleni; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  

„Hai să dăm mână cu mână – pentru a ajuta 
bătrânii” (I) 
 
Locul desfășurării:satul Izbiște r. Criuleni 
Ora/Orele: după amiază 
Descrierea: Activitatea are ca scop promovarea 
voluntariatului în rândurile tinerilor și a generaţiei în 
creștere, stabilirea unor relaţii de încredere 
reciprocă între reprezentanţii generaţiei în vârstă și 
tineri, creșterea stimei de sine printre tineri, 
formarea unei atitudinile eficienţă personală atunci 
când realizează o activitate în beneficiul celui care 
are nevoie. Membrii Consiliului Local de Tineri vor 
coordona cu asistenţii sociali din localitate lista 
persoanelor solitare din localitate, iar elevii din 
gimnaziu se vor implica în vederea ajutorării 
persoanelor sus-menţionate, cum ar fi: săpat în 
grădină,ordine prin curte, ordine prin drum, de tăiat 
lemne – lucrări pe care vârstnicii le fac cu greu.  

Consiliul Local 
al Tinerilor din 
satul Izbiște 

1. Primăria din s. 
Izbiște, Asistenţa 
socială; 
2.Biserica ”Sfântul 
Dimitrie – 
Izvorâtorul de 
mir” 
3.ÎI „Chetrean 
Eduard” 
4.Radio Moldova 
1 ,Est-Curier 

15 persoane 
în etate 
 
Circa 100 de 
elevi implicaţi 
în activităţi de 
voluntariat 

Lubas-Verdes 
Natalia 
0 248 67 334 
gimnaziul.izbiste
@mail.ru 

 

http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
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Lansarea Saptamanii Nationale a Voluntariatului la 
Criuleni 
 
Locul desfășurării: sediul Centrului de Resurse 
pentru Tineri ”UniT” 
Ora/Orele: 14,00 - 19,00 
Descrierea: La ședinţa de lucru a voluntarilor vor fi 
aprobate activităţile propuse de Centrul Resurse 
pentru Tineri ”UniT” şi lansată Campania ”Un strop 
de fericire”. Campania constă în colectarea jucăriilor 
pentru a fi oferite copiilor de la o grădiniţă din 
Criuleni. Toţi care doresc să doneze jucării sunt 
așteptaţi la Centrul Resurse pentru Tineri ”UniT” în 
fiecare zi. Pentru cei mai activi sunt pregătite 
surprize. 

Centrul de 
Resurse 
pentru Tineri 
”UniT” 
 

 Voluntarii si 
vizitatorii 
centrului 

Alexandr 
Godoroja 
0248-25025; 
0248-25024 
crtunit@gmail.co
m 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.652959698
135181.1073741893.5180101
84963467&type=1  

„Zâmbetul bătrânilor în sufletul tinerilor” 
 
Locul desfășurării: satul Drăsliceni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Scopul activităţii este ca bătrânii să 
înţeleagă că ei nu sunt uitaţi de comunitate şi să dăm 
un exemplu care să fie urmat și de alte categorii 
sociale, agenţi economici, ca fiecare să înţeleagă că 
sunt oameni cărora le este foarte greu. Elevii vor 
ajuta la lucru gospodăresc persoanele vârstnice ce 
sunt imobilizate din cauza vârstei înaintate, a bolilor 
de care suferă. Ei vor săpa, mătura, văruit etc. spre 
bucuria bătrânilor. De asemenea se va pregăti 
pentru fiecare bătrân câte un colet cu donaţii. 

Gimnaziul 
Drăsliceni 

Consiliul sătesc 
Drăsliceni,Comisia 
Educaţie, 
Asistenţa socială 

19 bătrâni din 
satul 
Drăsliceni 

Guzun Nadejda 
079 079196 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652959698135181.1073741893.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652959698135181.1073741893.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652959698135181.1073741893.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652959698135181.1073741893.518010184963467&type=1
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raionul 
Ialoveni 

Ora informativă privind sănătatea sexual-
reproductivă a tinerilor 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Costești 
Ora/Orele: 13.00-14-00 
Descrierea: Ora informativă are ca tematică 
sănătatea sexual-reproductivă a tinerilor, cum ar fi 
schimbări în adolescenta la fete/băieţi, care sunt 
reguli de igiena intimă, care este vârsta potrivită 
pentru a începe viaţa sexuala etc. Tinerilor elevi li se 
vor distribui 4 tipuri de pliante despre modul sănătos 
de viaţa pentru a-i convinge să îşi protejeze propria 
sănătate cu toată responsabilitatea. 

AO Alternativa CSPT Avante 
Y-Peer Moldova 

20-25 de tineri Maria Bivol 
069 512370 
060 281060 
ngo.alternativa@
yahoo.com 

http://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/21/sanatat
ea-reproductiva-a-tinerilor/ 
 
http://costestitv.info/sanatat
ea-reproductiva-2/ 

raionul 
Orhei 

Campania:Fac ce vreau dar știu ce fac! 
 
Locul desfășurării:liceele din Orhei 
Ora/Orele: 
Descrierea: Se vor prezenta 8 filme educative 
realizate de voluntarii centrelor de sănătate (filme 
de 1 minut realizate de voluntarii CSPT din ţară) 
informarea asupra problemelor de sănătate ale 
tinerilor și modalităţile de soluţionare a acestora. 
Se vor aborda următoarele probleme: adolescenţa - 
schimbările specifice vârstei, violenţa, bulling-ul, 
dragostea și relaţiile în cuplu, alimentaţia sănătoasă, 
suicidul, adiccţiile și modul sănătos de viaţă. 

CSPT Orhei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Gimnaziile r. 
Orhei;  
2.Serviciul de 
Asistenţă 
Psihopedagogică 
 
 
 
 
 
 

Elevii din 
raionul 
Orhei,diriginţii 
din licee 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taras Svetlana 
069 957700 
staras.irp@gmail.
com 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.307703999
433523.1073741841.3056464
16305948&type=3 
 

Sănătate pentru toţi 
 
Locul desfășurării: aleea din faţa Bibliotecii Publice 
Donici 
Ora/Orele: 09.00 – 16.00 
Descriere: În cadrul acţiunii de promovare a sănătăţii 
va fi realizată o Bibliotecă mobilă în aer liber şi 
expusă literatură, cum ar fi pliante și broșuri de 
promovare a modului sănătos de viaţă privind 
dezvoltarea, sexualitatea, contracepţia, adicţii 
(fumatul și consumul de droguri) și importanţa 
activităţii fizice și a odihnei. 

Biblioteca 
Publică A. 
Donici 
 
 

CSPT Orhei 
 

Trecători: 
elevi, 
adolescenţi, 
angajaţi 
 

Ţugui Stepanida 
067 292404 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.306224269
581496.1073741835.3056464
16305948&type=3  

mailto:ngo.alternativa@yahoo.com
mailto:ngo.alternativa@yahoo.com
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/21/sanatatea-reproductiva-a-tinerilor/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/21/sanatatea-reproductiva-a-tinerilor/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/21/sanatatea-reproductiva-a-tinerilor/
http://costestitv.info/sanatatea-reproductiva-2/
http://costestitv.info/sanatatea-reproductiva-2/
mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307703999433523.1073741841.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307703999433523.1073741841.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307703999433523.1073741841.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307703999433523.1073741841.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306224269581496.1073741835.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306224269581496.1073741835.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306224269581496.1073741835.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306224269581496.1073741835.305646416305948&type=3
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Tinerii împotriva traficului de fiinţe umane 
 
Locul desfășurării:CSPT Orhei 
Ora/Orele:14.00-16.00 
Descrierea:Expoziţie foto realizată de voluntaricu 
privire la problematica traficului de fiinţe umane. 

CSPT Orhei 
 

 
 
 

Elevii din or. 
Orhei, 
specialiști, 
profesorii, 
diriginţii din 
licee 

Taras Svetlana 
069 957700 
staras.irp@gmail.
com 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.305713296
299260.1073741831.3056464
16305948&type=3  

raionul 
Rezina 

Asistenţă spirituală (I) 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr.17 din orașul 
Rezina 
Ora/Orele:09.00-12.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a promova 
valorile moral-spirituale și cuvântul lui Dumnezeu 
între deţinuţi. Activitatea constă în asistenţă 
spirituală (slujbe, rugăciuni comune cu deţinuţii și 
colaboratorii, catehizare, informare, consiliere 
spirituală) şi ajutor material sub formă de mese calde 
pregătite de către enoriașii bisericii, obiecte de igienă 
personală, haine, materiale pentru confecţionarea 
diferitor obiecte (suvenire, icoane, cruci). 

Biserica 
Ortodoxă 
Înălţarea 
Domnului 
 

Centrul De 
Sănătate 
Prietenos tinerilor 
din orașul Rezina. 
 

Condamnaţii 
și 
colaboratorii 
din 
Penitenciarul 
nr. 17 din 
orașul Rezina 
 

Atamanenco 
Stanislav -preot 
069 081453 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/asistenta-
spiritual-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678036535
636894.1073741867.3726880
06171750&type=3&uploaded
=4 
 

„O oră în rol de bibliotecar” (II) 
 
Locul desfășurării:Biblioteca „Mihai Eminescu”, 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul este de a informa vizitatorii 
bibliotecii cu activităţile de voluntariat și importanţa 
lor pentru comunitate și pentru dezvoltare 
personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt 
voluntar! Vino și tu cu noi!”, va avea acces publicul 
vizitator al bibliotecii. Doritorii vor primi 
recomandări, unde să se adreseze să cunoască mai 
multe despre voluntariat și despre posibilităţile de 
implicare personală. 

Biblioteca 
„Mihai 
Eminescu” din 
Rezina 
 
 
 

Direcţia de 
Învăţământ 
Rezina 

Cititorii și 
vizitatorii 
bibliotecii 

Davîdic Galina 
069 135129 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/eu-sunt-
voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-
ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678030935
637454.1073741865.3726880
06171750&type=3 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305713296299260.1073741831.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305713296299260.1073741831.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305713296299260.1073741831.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305713296299260.1073741831.305646416305948&type=3
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
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Instruire: CV-ul de succes 
 
Locul desfășurării:Casa de Cultura Rezina , Str. 27 
august 1 A, et. 2 bir 25 
Ora/Orele: 16.30-17.30 
Descriere: Scopul activităţii este de a prezenta 
modalităţi de îndeplinire corectă a unui CV. 
Activitatea se desfășoară în Centrul de informare si 
instruire, ca parte a trainingul „Anunţuri de job, 
scrisoarea de Aplicare, Motivare și CV”.  

SYSLAB-Rezina 1.AO Nufărul 
2.Casa de Cultura 
Rezina 

Tineri si 
maturi 

Zbârnea 
Ecaterina 
069 873249 
ecaterinazbarnea
@gmail.com 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/anunturi-
de-job-scrisoare-de-aplicare-
motivare-si-cv-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678041178
969763.1073741870.3726880
06171750&type=3&uploaded
=14 

Într-un corp sănătos o minte sănătoasă 
 
Locul desfășurării:Școala Auxiliara Internat Rezina 
Ora/Orele: 14.30-15.30 
Descriere: Scopul acţiunii este de a responsabiliza 
elevii din clasele gimnaziale de a-şi păstra propria 
sănătate și influenţa în bine sănătatea celor din jur. 
Elevii vor discuta despre importanţa respectării unui 
regim de alimentaţie, sport, plimbări și emoţii 
pozitive pentru propria sănătate. 

AO Nufărul 
 
 
 

Şcoala Auxiliara 
Internat Rezina, 
medical din 
școala  

Copii din 
Școala 
auxiliara 
Internat 
Rezina 

Liuba Stavinschi 
079 779411 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/intr-un-
corp-sanatos-o-minte-
sanatoasa-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678038028
970078.1073741868.3726880
06171750&type=3 
 

Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat” şi activităţi în 7 licee şi 22 gimnazii (II) 
 
Locul desfășurării:liceele și gimnaziile din r. Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul activităţii este informarea despre 
desfășurarea SNV 2014 și modalităţi de implicare. 
Vor fi realizate 4 mese rotunde la care vor participa 
conducătorii instituţiile de învăţământ. În liceele și 
gimnaziile din raionul Rezina va fi trimisă o circulară 
despre desfășurarea SNV 2014, unde fiecare își va 
alege forma de implicare. În raionul Rezina sunt 7 
licee cu 24 de clase X-XII și 47 de clase V-IX., precum 
şi 22 de gimnazii cu 149 de clase V-IX. 

Administraţia 
din 7 licee şi 
22 de gimnazii 

AO „Nufărul” Circa 20 de 
conducători ai 
instituţiilor de 
învăţământ 
 
Circa 1500 
elevi, părinţi și 
profesori din 7 
licee și 22 
gimnazii 

Doina Badan 
076 709477 

 

mailto:ecaterinazbarnea@gmail.com
mailto:ecaterinazbarnea@gmail.com
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/anunturi-de-job-scrisoare-de-aplicare-motivare-si-cv-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/anunturi-de-job-scrisoare-de-aplicare-motivare-si-cv-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/anunturi-de-job-scrisoare-de-aplicare-motivare-si-cv-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/anunturi-de-job-scrisoare-de-aplicare-motivare-si-cv-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678041178969763.1073741870.372688006171750&type=3&uploaded=14
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678041178969763.1073741870.372688006171750&type=3&uploaded=14
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678041178969763.1073741870.372688006171750&type=3&uploaded=14
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678041178969763.1073741870.372688006171750&type=3&uploaded=14
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678041178969763.1073741870.372688006171750&type=3&uploaded=14
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/intr-un-corp-sanatos-o-minte-sanatoasa-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/intr-un-corp-sanatos-o-minte-sanatoasa-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/intr-un-corp-sanatos-o-minte-sanatoasa-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/intr-un-corp-sanatos-o-minte-sanatoasa-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678038028970078.1073741868.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678038028970078.1073741868.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678038028970078.1073741868.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678038028970078.1073741868.372688006171750&type=3
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Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în 
domeniul antreprenoriatului (II) 
 
Locul desfășurării:Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a presta servicii 
juridice și antreprenoriale. Pe parcursul săptămânii 
în Incubatorul de Afaceri vor fi prestate servicii gratis 
de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în domeniul 
dreptului muncii, familiei, civil procesual, 
contravenţional și penal. 

Cabinetul 
Avocatului 
„Șova Ion„ 
 

Incubatorul de 
Afaceri din Rezina 

Locuitori ai 
orașului și 
raionului 
Rezina 
 

Fricăţel Mihail 
069 220 689 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/prestarea
-serviciilor-juridice-si-a-
asistentei-in-domeniul-
antreprenoriatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678026185
637929.1073741864.3726880
06171750&type=3 
 

raionul 
Şoldăneşti 

Sănătate – Imunitate 
 
Locul Desfăşurării: Centrul or. Şoldăneşti 
Peioada: 14:00 – 17:00 
Descriere: Voluntarii vor informa despe bolile şi 
riscurile sezoniere pentru sănătate. Vor discuta cu 
cetăţenii despre cauze, acţiuni de prevenire şi 
profilaxie. 

Grupul de 
Iniţiativă ,, 
Înger Invizibil” 
 

1. A.O ,, Arta Şi 
Gîndul” 
2. Centrul 
Medicilor de 
Familie Şoldăneşti 
3. A.O. Ecosfera 

Cetăţenii 
raionului 
Şoldăneşti 

Petru Cliofos 
069 025 182 
 
Valentina Martin 
068 744 260 

https://www.facebook.com/p
etru.cliofos/media_set?set=a.
10203834418399181.107374
1856.1181739002&type=1&p
nref=story  

Miercuri 
22 octombrie 

mun. Bălţi Activitate de informare în teritoriu – Crucea Roşie (I) 
 
Locul desfășurării: Campusul universitar USARB; 
blocurile 2- 6 
Ora/Orele: 11.00 – 15.00 
Descriere: Diseminarea informaţiei și repartizarea 
pliantelor informative, promovarea imaginii și 
activităţii de voluntariat. 

Filiala de 
Cruce Roșie 
din mun. Bălţi  
 

1. Administraţia 
Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” 
Bălţi (USARB); 
2. 

500 studenţi 
USARB de la 
diferite 
specialităţi de 
diferite vîrste 

Crusu Cristina 
079 403 480 

 

Apa – sursă de viaţă (III) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican ”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasele XII”A” şi XII”F” din 
L.T.R ”Ion Creangă”. Seminarele vor fi realizate după 
ore sau în cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  
40 de minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT 
despre consumul eficient de apă  şi importanţa 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530089
88387521.1073741916.26311
9737520&type=1 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203834418399181.1073741856.1181739002&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203834418399181.1073741856.1181739002&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203834418399181.1073741856.1181739002&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203834418399181.1073741856.1181739002&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203834418399181.1073741856.1181739002&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
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valorificării resurselor hidrologice, vor fi împărţite 
materiale informaţionale printate şi puse în 
dezbatere metode eficiente de păstrare şi 
economisere a resurselor hidrologice în RM, în 
special din incinta liceului. Tinerii vor fi invitaţi să 
elaboreze un set de metode de reducere a 
consumului de apă în propriul liceu. 

”HIV conștient – Protejat permanent” (IV) 
 
Locul desfășurării: Regiunea Centru, Autogara, 
Cartierul Dacia 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Activitate în teritoriu de informare și 
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA. Distribuire 
de contraceptive și broșuri. 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Autogara Bălţi 85 beneficiari 
direcţi 

Dobic Alexandra, 
Godonoaga 
Grigore 
069 467 736 
 

 

mun. 
Chişinău 

Seminare informative: Promovarea modului 
sănătos de viaţă (I) 
 
Locul desfășurării: Şcoala profesională nr.9 
Ora/Orele: 14:00 
Descriere: Activităţile de promovare a sănătăţii se 
vor desfăşura în clasele a VIII-a din cadrul Şcoala 
profesională nr.9. 

Direcţia 
Generală 
Educaţie, 
Tineret și 
Sport 
Chișinău, 
Secţia 
Informare și 
Relaţii cu 
Comunitatea 

1.Şcoala 
profesională nr.9; 
2. Centrul de 
Sănătate Prietenos 
Tinerilor 
”NEOVITA”; 
3.Asociaţia 
Obștească 
”Sănătate pentru 
Tineri”. 

92 beneficiari 
direcţi şi circa 
100 de 
vizitatori 
 

Mariana Gîrleanu 
0 22 235 275 
069 371889 

https://www.facebook.com/c
entrul.neovita/media_set?set
=a.518692921601383.107374
1885.100003820398986&type
=1&pnref=story  

“Master class pentru copiii și tinerii cu dizabilităţi” 
 
Locul desfășurării:Centrul Comunitar „Vis”, str. 
Arhanghelul Mihail, 10 
Ora/Orele:14:00 -17:00 
Descriere: Se vor dezvălui copiilor și tinerilor cu 
dizabilităţi, precum  și doritorilor arta ikebanei și cea 
a felicitărilor brodate și personalizate. În cadrul 
master class-ului copiii și tinerii cu dizabilităţi și copii 
din familii social vulnerabile vor însuși două metode 
originale de terapie ocupaţională, iar specialiștii din 
cele două centre comunitare vor face schimb de idei 
cu privire la pregătirea copiilor și tinerilor cu 
dizabilităţi care ar putea realiza lucrări la comandă, 

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii 
și Tineri  
cu dizabilităţi 
fizice 
 

1.Centrul 
Comunitar 
„Vis”din com. 
Băcioi 
2.Primăria din 
comuna Băcioi, 
Responsabil pe 
activităţile 
culturale şi 
Asistenţi sociali 
din comunitate 
3.Primăriei 
Municipiului 
Chișinău, 

35 persoane, 
15 beneficiari 
direcţi şi 20 
vizitatori 

Ina Nenov 
069 309 893  
 
Liliana Celcinschi 
079 775 502 

http://www.keystonemoldova
.md/ro/news-and-
events/article.php?id=191 v 

https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518692921601383.1073741885.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518692921601383.1073741885.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518692921601383.1073741885.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518692921601383.1073741885.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518692921601383.1073741885.100003820398986&type=1&pnref=story
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=191
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=191
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=191
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confecţionate la domiciliu. La eveniment vor fi 
prezenţi și reprezentanţi ai autorităţii publice locale 
care pe lângă curiozitatea de a afla principiile de 
aranjare a florilor într-o ikebana și de elaborare a 
unei felicitări brodate și personalizate, vor încuraja 
agenţii economici locali să dea comandă de lucrări 
confecţionate de către copii și tineri cu dizabilităţi și 
vor facilita organizarea expoziţiilor cu vânzare locale 
în cadrul comunităţii, pentru a informa și promova 
abilităţile persoanelor cu dizabilităţi. 

Direcţiei 
Municipale 
pentru Protecţia 
Drepturilor 
Copilului 

Workshop cu tema “Impactul drogurilor în 
societate şi importanţa voluntariatului” (III) 
 
Ora/Orele: după amiază 
Locul desfășurării: L.T. George Meniuc, or. Chişinău 
Descriere: Şase voluntari din cadrul Ligii Tineretului 
urmează să susţină lecţii publice cu tematica 
“Impactul drogurilor în societate şi importanţa 
voluntariatului”. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
promovarea în rândul liceenilor a unui mod de viaţă 
sănătos, precum şi importanţa voluntariatului 
pentru un stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii 
Europene. La fel, urmează să se atenţioneze asupra 
beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în calitate 
de membru a unei organizaţii nonguvernamentale. 

Liga 
Tineretului 

1. Catedra 
Asistenţă Socială 
din cadrul 
Universităţii Ion 
Creangă (UPSIC) 
2. L.T. George 
Meniuc 
3. SRL Eva  
4. Baloons, SRL  
5. Panda Tur, 
6. Federaţia de 
tenis din 
Moldova 

200 liceeni din 
clasele IX, XI 

Svetlana Raileanu 
078 824 444 
ligatineretului.md 

http://ligatineretului.md/worksh
op-cu-tema-impactul-drogurilor-
asupra-societatii-si-importanta-
voluntariatului/  
 
https://www.facebook.com/medi
a/set/?set=a.934582169904903.
1073741873.143524889010639&
type=3   

raionul 
Căuşeni 

Amenajarea parcului şi reparaţia monumentului 
eroilor celui de-al doilea război mondial 
 
Locul desfășurării: monumentului eroilor s. Sălcuţa 
Ora/Orele: după ore 
Descriere: Elevii vor amenaja şi repara monumentul 
eroilor din localitate. 

Senatul 
Gimnaziului 
Sălcuţa 

Primăria satului 
Sălcuţa 

locuitorii 
satului Sălcuţa  

Dărănuţă 
Lucheria  
069 597 904 

 

Elaborarea şi distribuirea pliantelor despre 
importanţa salubrizării localităţii  
 
Locul desfășurării: în întreaga localitate 
Ora/Orele: după ore 
Descriere: Voluntarii din organizaţia 
neguvernamentală împreună cu elevi din liceul din 

ONG Vicon  Senatul Liceului 
„M. Manole” 
Sălcuţa  

Locuitorii 
satului Sălcuţa  

Porumbrica Maia  
 
Pleşca Liuba 068 
235161 

 

http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934582169904903.1073741873.143524889010639&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934582169904903.1073741873.143524889010639&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934582169904903.1073741873.143524889010639&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934582169904903.1073741873.143524889010639&type=3
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sat vor elabora şi distribui pliante cu scopul de a 
atenţiona privind importanţa salubrizării satului. 

raionul 
Criuleni 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (III) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei  
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie 
etc. 

Gimnaziul 

Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Parinteasca 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 
– Întreprindere 
individuală 

3veterani de 
razboi; 

12 copii social-

vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/

media/set/?set=a.101530149

49762521.1073741925.26311

9737520&type=1  

„De la inimă la inimă” (III) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Magdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele:  
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia 
Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2. Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti, r. 
Criuleni; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  

„Hai să dăm mână cu mână – pentru a ajuta 
bătrânii” (II) 
 
Locul desfășurării: satul Izbiște r-n. Criuleni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Activitatea are ca scop promovarea 
voluntariatului în rândurile tinerilor și a generaţiei 
în creștere, stabilirea unor relaţii de încredere 

Consiliul Local 
al Tinerilor din 
satul Izbiște 

1.Asistenţa 
socială din s 
Izbiște 
2.Biserica ”Sfântul 
Dimitrie – 
Izvorâtorul de 
mir” 
3.ÎI „Chetrean 

15 persoane 
în etate 
 
Circa 100 de 
elevi implicaţi 
în activităţi de 
voluntariat 

Lubas-Verdes 
Natalia 
0 248 67 334 
gimnaziul.izbiste
@mail.ru 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
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reciprocă între reprezentanţii generaţiei în vârstă 
și tineri, creșterea stimei de sine printre tineri, 
formarea unei atitudinile eficienţă personală 
atunci când realizează o activitate în beneficiul 
celui care are nevoie. Membrii Consiliului Local de 
Tineri vor coordona cu asistenţii sociali din 
localitate lista persoanelor solitare din localitate, 
iar elevii din gimnaziu se vor implica în vederea 
ajutorării persoanelor sus-menţionate, cum ar fi: 
săpat în grădină,ordine prin curte, ordine prin 
drum, de tăiat lemne – lucrări pe care vârstnicii le 
fac cu greu. 

Eduard” 
4.Radio Moldova 
1, Est-Curier 

„O carte pentru toti” 
 
Locul desfășurării:  satul Ratus r-n Criuleni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea În incinta bibliotecii publice din satul 
Ratus va fi organizată o activitate de voluntariat 
coordonată de bibliotecarul principal. Activitatea îşi 
pune ca scop îmbunătăţirea câtorva zeci de cărţi 
deteriorate. În cadrul acestei activitati vor fi 
antrenati 5 cititori fideli ai bibliotecii publice Ratus. 

Biblioteca 
publica din 
satul Ratus, 
raionul 
Criuleni 

Primaria Ratus, 
Casa de Cultura 
Ratus 

Circa 100 de 
elevi de la 
gimnaziul 
Ratus 

Alexandra Spinu 
alexaspinu@gmail
.com 

 

Voluntarii CRT ”UniT” în ajutor CSPT ”Vitamin” 
 
Locul desfășurării: sediul CSPT ”Vitamin” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri 
”UniT” vor veni în ajutorul Centrului de Sănătate 
Prietenos Tinerilor ”Vitamin” din Criuleni. Voluntarii 
vor confecţiona un poster care reflectă activitatea 
CSPT ”Vitamin” care va fi folosit la o conferinţă și 
ulterior atîrnat în holul CSPT ”Vitamin”. 

Centrului 
Resurse 
pentru Tineri 
”UniT” 

Centrului de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
”Vitamin” 

Echipa CSPT 
”Vitamin” 
 

Godoroja 
Alexandr, 
crtunit@gmail.co
m, 0248-25024  

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.653532771
411207.1073741894.5180101
84963467&type=1 

raionul 
Ialoveni 

Activitate practică: O comunitate mai frumoasa prin 
voluntariat! 
 
Locul desfășurării:Parcul liceului Teoretic Ruseștii Noi 
Ora/Orele: de la 14.00 
Descriere: Asociaţia pentru Dezvoltarea Tinerilor 
Ruseşteni şi Consiliul Local de Tineret Ruseştii Noi 

1.Asociaţia 
pentru 
Dezvoltarea 
Tinerilor 
Ruseşteni 

1.Consiliul Local 
de Tineret 
Ruseştii Noi 
2. Asociaţia 
poloneză 
„Małopolskie 
Towarzystwo 

Comunitatea 
din satul 
Ruseștii Noi 

Sabina Cotorobai 
069 480925 
sabina.cotorobai
@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653532771411207.1073741894.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653532771411207.1073741894.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653532771411207.1073741894.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653532771411207.1073741894.518010184963467&type=1
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va organiza o acţiune de salubrizare a Parcului L. T. 
Ruseştii Noi. 

Oświatowe” 
3.A.O. „Indigo” 
4. A.O. „Centrul 
pentru Comunicare 
Internaţională şi 
Drepturile 
Omului” 

Ora informativă la tema: Ce este voluntariatul? 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Olimp 
Ora/Orele:13.00-14.00 
Descriere: Ora informativă va fi despre Legea 
 Voluntariatului din Republica Moldova, drepturile si 
responsabilităţile unui voluntar, oportunităţile care 
le oferă această activitate, ș.a. Se vor efectua jocuri, 
teste şi un concurs cu întrebări. La final se vor 
distribui pliante a câtorva  organizaţii de tineri, unde 
se poate de făcut  voluntariat și oportunităţile care le 
oferă acesta. 

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
Avante 

AO Alternativa 
Y-Peer Moldova 

20-25 de tineri Liliana Ionas 
026 892475 
060 281060 
lilianaionas@mail
.ru 

http://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/22/ce-este-
voluntariatul/ 
 
http://costestitv.info/ce-este-
voluntariatul/ 
 

”Un copil informat – un copil protejat” 
 
Locul desfășurării: Liceul teoretic „Ion Pelivan” 
Ora/Orele: 
Descriere: Se va desfăşura o activitate de informare 
și sensibilizare a opiniei elevilor claselor a I-a şi a IV-a 
din Liceul teoretic „Ion Pelivan” din comuna Răzeni, 
raionul Ialoveni, cu genericul „Siguranţa copiilor în 
noul an şcolar”. Copiii vor fi familiarizaţi cu regulile 
de securitate şi comportament în stradă în timpul 
traficului rutier, cum pot să soluţioneze problemele 
cu care se confruntă, dar și care sunt regulile de 
siguranţă antiincendiară. Vor fi distribuite pliante 
informative cu date de contact utile, întrunind şi 
recomandări de evitare a situaţiilor de risc la care 
copiii pot fi expuși. În cadrul evenimentului, copiii 
vor prezentat participanţilor un scenariu cultural 
artistic. La rîndul lor, reprezentanţii AO ”Eco-Razeni”, 
le va repartiza elevilor reflectorizante şi va prezenta 
un filmuleţ cu reguli de utilizare și aplicare a acestora 

Direcţia 
generală 
securitate 
publică a IGP 

1. Asociaţia 
Obștească ”Eco-
Răzeni” 
2. Inspectoratul 
de poliţie 
3. Direcţia situaţii 
excepţionale ale 
raionului Ialoveni 

130 de copii  Sergiu Gurau 
079641243 
sergiu.gurau@gm
ail.com 

https://ecorazeni.wordpress.c
om/2014/10/22/elevii-
liceului-teoretic-i-pelivan-din-
razeni-informati-in-cadrul-
campaniei-nationale-un-copil-
informat-un-copil-protejat/ 
 

http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/22/ce-este-voluntariatul/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/22/ce-este-voluntariatul/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/22/ce-este-voluntariatul/
http://costestitv.info/ce-este-voluntariatul/
http://costestitv.info/ce-este-voluntariatul/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
https://ecorazeni.wordpress.com/2014/10/22/elevii-liceului-teoretic-i-pelivan-din-razeni-informati-in-cadrul-campaniei-nationale-un-copil-informat-un-copil-protejat/
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pe genţi și haine. Activitatea de informare se va 
încheia cu prezentarea transportului special aflat în 
dotarea Poliţiei și Serviciului Situaţii Excepţionale, 
utilizat în cadrul intervenţiilor specializate. 

raionul 
Orhei 

Masă rotundă: „ Voluntariatul - promotor de valori 
şi schimbare” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Raională 
”Alexandru Donici” Orhei, et.II,  Sala de lectură 
Ora/Orele: 14.00—17.00 
Descriere Creşterea rolului activităţii de voluntariat 
în promovarea valorilor, extinderea bunelor practici 
şi stabilirea unor parteneriate eficiente. 

AO Filantropia 
Creștină cu 
invitat de 
onoare 
Stephen  
Holley, SUA 

ONG și centre din 
Orhei: CSPT 
Orhei, Centrul de 
Tineret Orhei 

Coordonatori 
de voluntari, 
voluntari, 
profesori, 
preoţi 

tel: 0235 33099; 
www.parohia.md 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530136
01147521.1073741924.26311
9737520&type=3  

Mobilizarea comunităţii 
 
Locul desfășurării:Localităţile din raionul Orhei 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere:Eveniment de promovarea a 
voluntariatului realizat cu implicarea voluntarilor și a 
comisiei multidisciplinare din localităţile rurale. Elevii 
prin intermediul cadrelor didactice cât şi a asistenţilor 
sociali vor ajuta persoanele vârstnice din comunitate 
la lucrările casnice (tăiatul lemnelor, adusul apei de 
la fântâna, curăţirea locuinţelor etc.). Se va realiza o 
acţiune de salubrizare a parcului din s. Bolohan. 

DASPF Orhei 
DASPF 
Brăviceni, 
DASPF 
Bolohan 

APL 
Instituţiile de 
învăţământ 
ONG 

Persoanele 
vârstnice 
Persoane 
aflate în 
dificultate 

Adriana 
Buciuscanu 
069992285 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013601147521.1073741924.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013601147521.1073741924.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013601147521.1073741924.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013601147521.1073741924.263119737520&type=3
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Motivare + Exersare = Sănătate și bunăstare 
 
Locul desfășurării:Parcul or. Orhei 
Ora/Orele: 07.20 – 07.45 
Descriere:Eveniment de promovarea a sportului 
realizat cu implicarea voluntarilor și actorilor sociali 
din comunitate. Evenimentul va include gimnastica 
de dimineaţă și distribuirea pliantelor despre 
importanţa exerciţiilor fizice. 

Voluntarii 
CSPT Orhei, 
Centrului de 
Tineret, AO 
Adolescentul 
Elevi din 
gimnaziile or. 
Orhei 
Specialiști 

Gimnaziile or. 
Orhei 
 

Elevi, 

voluntari, 

specialiști, 

trecători 

Taras Svetlana 
069957700 
staras.irp@gmail.
com 
 

https://www.facebook.com/s
nv.orhei/photos/pcb.3059010
82947148/305900736280516
/?type=1  
 
https://www.facebook.com/s
nv.orhei/photos/pcb.3059010
82947148/305900739613849
/?type=1  
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.305895546
281035.1073741833.3056464
16305948&type=1 

raionul 
Rezina 

Acţiune de salubrizare a spaţiilor verzi din preajma 
Casei de Cultură din Rezina 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură din Rezina 
Ora/Orele: 15.30-16.30  
Descriere: Scopul acţiunii este de a îmbunătăţi 
aspectului spaţiilor verzi din orașul Rezina. 
Prin această acţiune vom mobilize și implica 
persoanele ce frecventează cercurile pe interese în 
Casa de Cultură. 

Casa de 
Cultură din 
Rezina 
 

1. Clubul Tinerilor 
din Rezina, 
cercurile pe 
interese 
2. AO „Nufărul” 
 

Locuitorii 
orașului 
Rezina 
 

Chirilici Ludmila 
079 604 726 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530114
56562521.1073741921.26311
9737520&type=1  

E bine să cunoşti, SNV 2014 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa nr. 6 „Cucoșelul de Aur” 
Ora/Orele:  16.30-17.30  
Descriere: În grădiniţa nr. 6 ”Cucoșelul de Aur” se va 
desfășura o masa rotundă. Scopul acţiunii este de a 
promova voluntariatului în rândul membrilor 
colectivului grădiniţei. La activitate, cadrele didactice 
vor discuta despre beneficiile voluntariatului și despre 
modalităţi de implice.  

Grădiniţa nr. 6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

 25 cadre 
didactice 

Bogaciuc Zinaida 
069 105 336 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/e-bine-
sa-cunosti-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679012565
539291.1073741871.3726880
06171750&type=3&uploaded
=8 
 

„O oră în rol de bibliotecar” (III) 
 
Locul desfășurării:Biblioteca „Mihai Eminescu”, or. 

Biblioteca 
„Mihai 
Eminescu” din 

Direcţia de 
Învăţământ 
Rezina 

Cititorii și 
vizitatorii 
bibliotecii 

Davîdic Galina 
069 135129 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/eu-sunt-
voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-

mailto:staras.irp@gmail.com
mailto:staras.irp@gmail.com
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900736280516/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900736280516/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900736280516/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900736280516/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900739613849/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900739613849/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900739613849/?type=1
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.305901082947148/305900739613849/?type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305895546281035.1073741833.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305895546281035.1073741833.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305895546281035.1073741833.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305895546281035.1073741833.305646416305948&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011456562521.1073741921.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011456562521.1073741921.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011456562521.1073741921.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011456562521.1073741921.263119737520&type=1
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/e-bine-sa-cunosti-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/e-bine-sa-cunosti-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/e-bine-sa-cunosti-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679012565539291.1073741871.372688006171750&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679012565539291.1073741871.372688006171750&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679012565539291.1073741871.372688006171750&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679012565539291.1073741871.372688006171750&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679012565539291.1073741871.372688006171750&type=3&uploaded=8
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
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Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere:Scopul este de a informa vizitatorii 
bibliotecii cu activităţile de voluntariat și importanţa 
lor pentru comunitate și pentru dezvoltare 
personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt 
voluntar! Vino și tu cu noi!”, va avea acces publicul 
vizitator al bibliotecii. Doritorii vor primi 
recomandări, unde să se adreseze să cunoască mai 
multe despre voluntariat și despre posibilităţile de 
implicare personală. 

Rezina 
 
 
 

 ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678030935
637454.1073741865.3726880
06171750&type=3 
 

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în 
comuna noastră" - Echimăuţi 
 
Locul desfășurării:Casa de Cultura din localitate s. 
Echimăuţi, r-ul Rezina 
Ora/Orele: 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a împărtăşi cu 
generaţia tânără experienţa acumulată de voluntarii 
seniori. Activitatea se va desfășura în Casa de Cultura 
din localitate ocazie cu care se va vorbi unui public 
larg despre experienţa acumulată, despre drepturile 
si responsabilităţile voluntarului.  

AO Caritate 
Echimăuţi 
 

HelpAge 
Internaţional 
 

Persoane în 
etate, 
prieteni, rude 

Tatiana Buligaru 
069559871 

 

Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat” şi activităţi în 7 licee şi 22 gimnazii (III) 
 
Locul desfășurării:liceele și gimnaziile din r. Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul activităţii este informarea despre 
desfășurarea SNV 2014 și modalităţi de implicare. 
Vor fi realizate 4 mese rotunde la care vor participa 
conducătorii instituţiile de învăţământ. În liceele și 
gimnaziile din raionul Rezina va fi trimisă o circulară 
despre desfășurarea SNV 2014, unde fiecare își va 
alege forma de implicare. În raionul Rezina sunt 7 
licee cu 24 de clase X-XII și 47 de clase V-IX., precum 
şi 22 de gimnazii cu 149 de clase V-IX. 

Administraţia 
din 7 licee şi 
22 de gimnazii 

AO „Nufărul” Circa 20 de 
conducători ai 
instituţiilor de 
învăţământ 
 
Circa 1500 
elevi, părinţi și 
profesori din 7 
licee și 22 
gimnazii 

Doina Badan 
076 709477 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
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Meditaţii pentru examenul de BAC (limba şi 
literatura română, subiectul I) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" 
Ora/Orele: 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este antrenarea în 
rezolvarea testelor de BAC pentru formarea 
competentelor specifice materiei de studiu. Se 
propun pentru rezolvare testele sesiunii 2014 la 
limba si literatura romana profil real (Exersare, 
Pretestare, Sesiunea de bază, Sesiunea repetată). 
Prin metoda de lucru – exerciţiu paralel cu baremul 
de corectare – candidatul la BAC va deprinde 
rezolvarea itemilor si din perspectiva evaluatorului, 
va înţelege pentru ce operaţii va obţine puncte. 

Biserica 
Ortodoxa 
"Acoperământul 
Maicii 
Domnului" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT "Stefan cel 
Mare" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii 
absolvenţi ai 
treptei liceale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cojocari Carolina 
- Epitrop, 
profesor de limba 
română 
060199984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/meditatii-
pentru-examenul-de-bac-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678040045
636543.1073741869.3726880
06171750&type=3&uploaded
=6 
 

”Pregătirea terenului de baschet” 
 
Locul desfășurării: terenul de sport al Școlii 
polivalente  
Ora/Orele: 10.00-12.00  
Descriere: Scopul este de a deprinde abilităţile de a 
repare și fixa coșuri de baschet. Elevii din școală vor 
repara și vopsi panourile unde vor fi fixate 2 coșuri 
pentru aruncat mingea. 

Clubul 
Tinerilor din 
Rezina 
 

1. Casa de Cultură 
din Rezina 
2. Școala 
polivalentă; 
3.  AO „Nufărul” 
 

Copii și 
maturii din 
orașul Rezina 
 

Diacenco Irina, 
Stavinschi Ion 
079 779 412 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/pregatire
a-terenului-de-baschet-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679013475
539200.1073741872.3726880
06171750&type=3&uploaded
=9 

Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în 
domeniul antreprenoriatului (III) 
 
Locul desfășurării:Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a presta servicii 
juridice și antreprenoriale. Pe parcursul săptămânii 
în Incubatorul de Afaceri vor fi prestate servicii gratis 
de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în domeniul 
dreptului muncii, familiei, civil procesual, 
contravenţional și penal. 

Cabinetul 
Avocatului 
„Șova Ion„ 
 

Incubatorul de 
Afaceri din Rezina 

Locuitori ai 
orașului și 
raionului 
Rezina 
 

Fricăţel Mihail 
069 220689 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/prestarea
-serviciilor-juridice-si-a-
asistentei-in-domeniul-
antreprenoriatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678026185
637929.1073741864.3726880
06171750&type=3 
 

raionul 
Şoldăneşti 

SONDAJ : Avem nevoie de voluntariat? Susţineţi 
voluntariatul ca cheie a succesului? 

Grupul de 
Iniţiativă ,, 

1. A. O. ,, Arta şi 
Gîndul”  

Cetăţenii 
raionului 

Petru Cliofos 
069 025 182 

https://www.facebook.com/p
etru.cliofos/media_set?set=a.

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/pregatirea-terenului-de-baschet-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/pregatirea-terenului-de-baschet-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/pregatirea-terenului-de-baschet-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/pregatirea-terenului-de-baschet-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679013475539200.1073741872.372688006171750&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679013475539200.1073741872.372688006171750&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679013475539200.1073741872.372688006171750&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679013475539200.1073741872.372688006171750&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679013475539200.1073741872.372688006171750&type=3&uploaded=9
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203856119981707.1073741858.1181739002&type=1
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203856119981707.1073741858.1181739002&type=1
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Locul Desfăşurării: Centrul Oraşului Şoldăneşti 
Ora/Orele: pe parcursul zilei  
Descriere: Voluntarii vor efectua un sondaj local 
pentru a afla cît de important este voluntariatul la 
nivel Local. 

Înger Invizibil 2. Liceul Teoetic 
,, Alexei 
Mateevici”  

Şoldăneşti  
Valentina Martin 
068744260 
petrucliofos@mai
l.ru  

10203856119981707.107374
1858.1181739002&type=1  
 
 

raionul 
Ungheni 

Academia Lucrătorului de tineret (I) 
 
Locul desfăşurării: City Center 
Ora/Orele: 13.00 - 16.00 
Descrierea: Va avea loc instruirea lucrătorilor de 
tineret privind rolul voluntariatului în activităţile 
organizate de aceștia. În calitate de traineri vor fi 
Igor Ciurea si Alex Petrov care vor realiza instruirea 
voluntar fără a fi remuneraţi. 

CNTM MTS Lucrători de 
tineret 

Nicolae Loghin 
068 464 359 
nicolai.loghin@cn
tm.md 
nicolaeloghin@ya
hoo.com 
 
Petcu Galina  
068050315 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.351845734
997838.1073741832.3106487
39117538&type=1  

Joi 
23 octombrie 

mun.Bălţi  Apa – sursă de viaţă (IV) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasa XI”B” din L.T.R ”Ion 
Creangă”. Seminarele vor fi realizate după ore sau în 
cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  40 de 
minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT despre 
consumul eficient de apă  şi importanţa valorificării 
resurselor hidrologice, vor fi împărţite materiale 
informaţionale printate şi puse în dezbatere metode 
eficiente de păstrare şi economisere a resurselor 
hidrologice în RM, în special din incinta liceului. 
Tinerii vor fi invitaţi să elaboreze un set de metode 
de reducere a consumului de apă în propriul liceu. 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/

media/set/?set=a.101530089

88387521.1073741916.26311

9737520&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
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”HIV Conștient – Protejat Permanent” (V) 
 
Locul desfășurării: Regiunea Centru, Autogara, 
Cartierul Dacia 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Activitate în teritoriu de informare și 
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA. Distribuire 
de contraceptive și broșuri. 

AO CISTE 
”Certitudine” 

 Autogara Bălţi 85 beneficiari 
direcţi 

Dobic Alexandra, 
Godonoaga 
Grigore 
069 467 736 
 

 

Promovarea Liceului Teoretic Republican ”Ion 
Creangă” din Bălţi prin Expoziţia internaţională – 
Concurs – Învingător prin artă 
 
Locul desfășurării: LTR ”Ion Creangă” 
Ora/Orele: 12.30 – 16.00 
Descriere: Activitatea va include o expoziţie de 
pictură şi un concert cu recital de poezie, cântece, 
dans popular şi modern. Ea este organizată cu scopul 
promovării LTR ”Ion Creangă”, promovarea 
activităţilor consiliului de elevi al liceului, 
îmbunătăţirea imaginii pentru publicul larg, sporirea 
interesului potenţialilor elevi. Se vor stabili punţi de 
legătură cu parteneri din România. 

Administraţia 
LTR ”Ion 
Creangă” 

1. Asociaţia 
„Certitudine”; 
2. Asociaţia 
Umanitar-Cultural 
Ştiinţifică „Vasile 
Pogor”; 
3. Consiliul de elevi 
ai LTR ”Ion 
Creangă„ 

25 beneficiari Irina Mutruc 
069 041 722 
iam96.76@mail.ru 

https://www.facebook.com/a
sociatia.vasilepogor/media_se
t?set=a.533948163407276.10
73741841.100003762924344
&type=1  

Seminar informativ ”Dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare” (II) 
 
Locul desfășurării: Cartierul Dacia (spaţiul căminelor 
scolilor profesionale nr. 1 și 5, Colegiul de Industrie 
Ușoară) 
Ora/Orele: 14.00 – 17.00 
Descriere: Scopul evenimentului este dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare a voluntarilor cu grupul 
ţintă, tehnici eficiente de comunicare și sporirea 
coeziunii de grup. 

Centrul ”ATIS” 
”TDV” 

 1. AO „Tinerii 
pentru Dreptul la 
Viaţă” Bălţi; 
2. Administraţia 
Școlilor 
Profesionale 5 și 1; 
3. Colegiul de 
Industrie Ușoară. 

100 
beneficiari 

Tatiana Lungu 
079 836 608 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.646230632
160804.1073741830.6271876
87398432&type=3 
 

https://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor/media_set?set=a.533948163407276.1073741841.100003762924344&type=1
https://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor/media_set?set=a.533948163407276.1073741841.100003762924344&type=1
https://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor/media_set?set=a.533948163407276.1073741841.100003762924344&type=1
https://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor/media_set?set=a.533948163407276.1073741841.100003762924344&type=1
https://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor/media_set?set=a.533948163407276.1073741841.100003762924344&type=1
https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/tdv.balti
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646230632160804.1073741830.627187687398432&type=3
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”Teatrul social” 
 
Locul desfășurării: Căminele Olimp și Romanticii ale 
USB ”Alecu Russo”.  
Ora/Orele: 17.00 – 18.00 
Descriere: Tema abordată va fi comunicarea non-
violentă ca premiză pentru educaţie. Scopul este 
prevenirea violenţei faţă de copii. 

Filiala de 
Cruce Roșie 
din mun. Bălţi  
 

1. Administraţia 
Căminului Olimp; 
2. Administraţia 
Căminului 
Romanticii. 

Locatarii 
Căminelor 

Crusu Cristina 
079403480 

 

mun. 
Chişinău 

Seminare informative: Promovarea modului 
sănătos de viaţă (II) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic cu Profil Real 
”Mihai Marinciuc” 
Ora/Orele:14:00 
Descriere:Activităţile de promovare a sănătăţii se 
vor desfăşura în clasele a VIII-a din cadrul Şcoala 
profesională nr.9. 

Direcţia 
Generală 
Educaţie, 
Tineret și 
Sport 
Chișinău, 
Secţia 
Informare și 
Relaţii cu 
Comunitatea 

1.Liceul Teoretic 
cu Profil Real 
”Mihai Marinciuc” 

2. Centrul de 
Sănătate Prietenos 
Tinerilor 
”NEOVITA” 
3.AO ”Sănătate 
pentru Tineri” 

92 beneficiari 
direcţi şi circa 
75 de 
vizitatori 
 

Mariana Gîrleanu 
0 22 235 275 
069 371889 

https://www.facebook.com/c
entrul.neovita/media_set?set
=a.518694761601199.107374
1887.100003820398986&type
=1&pnref=story  

Workshop cu tema “Impactul drogurilor în 
societate şi importanţa voluntariatului” (IV) 
 
Ora/Orele: după amiază 
Locul desfășurării: L.T. George Meniuc, or. Chişinău 
Descriere: Şase voluntari din cadrul Ligii Tineretului 
urmează să susţină lecţii publice cu tematica 
“Impactul drogurilor în societate şi importanţa 
voluntariatului”. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
promovarea în rândul liceenilor a unui mod de viaţă 
sănătos, precum şi importanţa voluntariatului 
pentru un stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii 
Europene. La fel, urmează să se atenţioneze asupra 
beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în calitate 
de membru a unei organizaţii nonguvernamentale. 

Liga 
Tineretului 

1. Catedra 
Asistenţă Socială 
din cadrul 
Universităţii Ion 
Creangă (UPSIC) 
2. L.T. George 
Meniuc 
3. SRL Eva  
4. Baloons, SRL  
5. Panda Tur, 
6. Federaţia de 
tenis din 
Moldova 

200 liceeni din 
clasele IX, XI 

Svetlana Raileanu 
078 824 444 
ligatineretului.md 

http://ligatineretului.md/wor
kshop-cu-tema-impactul-
drogurilor-asupra-societatii-si-
importanta-voluntariatului/ 

https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518694761601199.1073741887.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518694761601199.1073741887.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518694761601199.1073741887.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518694761601199.1073741887.100003820398986&type=1&pnref=story
https://www.facebook.com/centrul.neovita/media_set?set=a.518694761601199.1073741887.100003820398986&type=1&pnref=story
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
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raionul 
Căuşeni 

Atelier de reparaţie a cărţilor din biblioteca 
sătească  
 
Locul desfășurării: Biblioteca s. Taraclia 
Perioada : pe parcursul zilei 
Descriere: Voluntarii se vor implica în repararea 
cărţilor din bibliotecă. 

Senatul 
liceului 
Taraclia  

1.Primăria satului,  
2. Centrul 
comunitar „Casa 
în care mă simt 
copil” 

Liceenii  Vera Ciuchitu 
069 086 731 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
82767521.1073741926.26311
9737520&type=3&uploaded=
3  

raionul 
Criuleni 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (IV) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei 
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie etc. 

Gimnaziul 
Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Parinteasca 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 
– Întreprindere 
individuală 

3veterani de 
razboi; 

12 copii social-
vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
49762521.1073741925.26311
9737520&type=1  

„De la inimă la inimă” (IV) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Măgdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele:  
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia 
Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2. Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti, r. 
Criuleni; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014982767521.1073741926.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014982767521.1073741926.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014982767521.1073741926.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014982767521.1073741926.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014982767521.1073741926.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
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„Un sat frumos o viaţă sănătoasă” 
 
Locul desfășurării: satul Boscana 
Ora/Orele: 
Descrierea Elevii de la L.T. Boscana vor merge si vor 
curăţa câteva izvoare care se afla pe șesul acestei 
localităţi pentru a promova curăţenia şi un mod de 
viaţă sănătos. 

L.T. Boscana APL satul Boscana Locuitorii 

satului 

Boscana 

Bounegru 
Svetlana 
060098 746 

 

raionul 
Ialoveni 

Bucurie pentru tinerii mai puţin fericiţi! 
 
Locul desfășurării:Satele Costești, Molești si Hansca 
Ora/Orele: 14.00-16.00 
Descriere:Scopul activităţii este de a promova 
ajutorul și susţinerea comunităţii pentru persoanele 
social-vulnerabile și totodată de a spori spiritul civic 
printre tineri și de ajutor reciproc. Astfel voluntarii 
implicaţi în activitate vor beneficia de câte un 
costum sportiv, iar la rândul lor vor distribui câte un 
costum si maiou tinerilor social-vulnerabili, orfani 
sociali, victime ale violentei etc. Tinerii care vor 
beneficia de aceasta donaţie vor fi selectaţi în 
colaborare cu asistenţii sociali si directorii de 
instituţii din Costești, Molești si Hansca. Transportul 
către acești tineri va fi asigurat de către agentul 
economic local TM-AgriumPark. 

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
Avante 

TM-AgriumPark 15 tineri  
 

Maria Bivol 
069512370 
060281060 
ngo.alternativa@
yahoo.com 

https://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/27/un-
zimbet-pentru-tinerii-mai-
putin-fericiti-ca-noi/ 
 

https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/un-zimbet-pentru-tinerii-mai-putin-fericiti-ca-noi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/un-zimbet-pentru-tinerii-mai-putin-fericiti-ca-noi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/un-zimbet-pentru-tinerii-mai-putin-fericiti-ca-noi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/un-zimbet-pentru-tinerii-mai-putin-fericiti-ca-noi/
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Îmi pasă de satul meu! 
 
Locul desfășurării:Monumentul Gloriei Eroilor 
Ora/Orele: 13.00-14.00 
Descriere: Elevii împreună cu voluntarii organizaţiilor 
neguvernamentale, precum și toţi doritorii, vor 
participa la salubrizarea terenului din preajma 
monumentului "Glorie Eroilor" din satul Costești, 
amplasat lângă liceu. Tinerii voluntari echipaţi cu 
greble, perii de vopsit și multă voie bună vor face 
satul mai curat și mai frumos. Grupul de iniţiativă 
speră că vor fi un exemplu bun consătenilor noștri 
pentru a crea un sat mai bun și mai curat. Totodată 
activitatea are scop sensibilizarea comunităţii la 
participarea activă a populaţiei atât la menţinerea 
dar cât și la realizarea unui mediu curat pentru toţi. 

Liceul Teoretic  
Olimp 

 1. AO Alternativa 
2. CSPT Avante 
 
 

 
 

30 de tineri Nicolae Grigorita 
0602132221 
grigorita.nicolai@
gmail.com 

http://costestitv.info/un-sat-
mai-frumos-si-mai-curat-
tineri-mai-responsabili-si-
activi/  
 
http://ialovenionline.md/soci
al/2932-tinerii-din-costesti-isi-
doresc-un-sat-mai-frumos-si-
mai-curat  
 
 

raionul 
Orhei  

O rază de soare 
 
Locul desfășurării:Casa de bătrâni din Susleni 
Ora/Orele: 14.00 -16.00 
Descriere: Împreună cu voluntarii noștri vom încerca 
să aducem o rază de lumină în sufletele și inimile 
bătrânilor de la casa de Bătrâni din Susleni. Vom 
depăna poveștile lor de viaţă și ne vom acutiza 
abilităţile empatice, de ascultare activă și suport 
emoţional. Voluntarii vor oferi cîntece, dans, întrebări 
și depănări de amintiri, glume, frezură și coafură.  

1. CSPT Orhei  
2. Asociaţia 
Umanitară 
Filantropia 
Creștină 
 

Centrul de 
Sănătate nr.1 
 

Bătrânii 
azilului din 
Susleni 
 

Taras Svetlana 
069957 700 
Aurelia Șpac 
067477166 
 
Jalbă Olga, 
069025709 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.306699732
867283.1073741836.3056464
16305948&type=3  

Școala Mamei 
 
Locul desfășurării:CSPT Orhei 
Ora/Orele:10.00-12.00 
Descriere: Ședinţă pentru femeile însărcinate. Se vor 
prezenta principiile și factorii bunăstării emoţionale 
si exerciţii de Yoga pentru femei însărcinate. 

CSPT Orhei 
Lupacescu 
Angela, medic 
ginecolog 
CSPT 
 

 
 
 
 

Femei 
însărcinate 
 
Voluntarii 
Centrului de  
 

Taras Svetlana 
069957700 
staras.irp@gmail.
com 
 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530112
33617521.1073741919.26311
9737520&type=1  

http://costestitv.info/un-sat-mai-frumos-si-mai-curat-tineri-mai-responsabili-si-activi/
http://costestitv.info/un-sat-mai-frumos-si-mai-curat-tineri-mai-responsabili-si-activi/
http://costestitv.info/un-sat-mai-frumos-si-mai-curat-tineri-mai-responsabili-si-activi/
http://costestitv.info/un-sat-mai-frumos-si-mai-curat-tineri-mai-responsabili-si-activi/
http://ialovenionline.md/social/2932-tinerii-din-costesti-isi-doresc-un-sat-mai-frumos-si-mai-curat
http://ialovenionline.md/social/2932-tinerii-din-costesti-isi-doresc-un-sat-mai-frumos-si-mai-curat
http://ialovenionline.md/social/2932-tinerii-din-costesti-isi-doresc-un-sat-mai-frumos-si-mai-curat
http://ialovenionline.md/social/2932-tinerii-din-costesti-isi-doresc-un-sat-mai-frumos-si-mai-curat
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306699732867283.1073741836.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306699732867283.1073741836.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306699732867283.1073741836.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306699732867283.1073741836.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011233617521.1073741919.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011233617521.1073741919.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011233617521.1073741919.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011233617521.1073741919.263119737520&type=1
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Vrem știri pozitive! 
 
Locul desfășurării:Centrul de Tineret Orhei 
Ora/Orele: 14.00 -16.00 
Descriere: Instruirea tinerilor în probleme ce ţin de 
audiovizual. 

Centrul de 
Tineret Orhei 

 Tinerii si 

cetăţenii din r. 

Orhei 

Erhan Corina 
02352-14-23 
centrul.de.tineret

@gmail.com 

https://www.facebook.com/c
entruldetineret.orhei/posts/1
484112871867061  

raionul 
Rezina 

„O oră în rol de bibliotecar” (IV) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca „Mihai Eminescu”, or. 
Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere:Scopul este de a informa vizitatorii 
bibliotecii cu activităţile de voluntariat și importanţa 
lor pentru comunitate și pentru dezvoltare 
personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt 
voluntar! Vino și tu cu noi!”, va avea acces publicul 
vizitator al bibliotecii. Doritorii vor primi 
recomandări, unde să se adreseze să cunoască mai 
multe despre voluntariat și despre posibilităţile de 
implicare personală. 

Biblioteca 
„Mihai 
Eminescu” din 
Rezina 
 
 
 

Direcţia de 
Învăţământ 
Rezina 

Cititorii și 
vizitatorii 
bibliotecii 

Davîdic Galina 
069 135129 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/eu-sunt-
voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-
ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678030935
637454.1073741865.3726880
06171750&type=3 
 

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în 
comuna noastră" - Ţahnauţi 
 
Locul desfășurării: sediul APP Țahnauţi, s. Țahnauţi 
Ora/Orele: 13.30-14.30 
Descriere: Scopul activităţii este de a disemina 
experienţa voluntarilor seniori. La acest eveniment 
voluntarii seniori vor vorbi despre experienţa 
acumulată în rezultatul instruirilor și implicării, 
despre drepturile și responsabilităţile voluntarului, 
activităţile de voluntariat desfășurate în comunitate. 
Vor fi trasate obiective pentru luna noiembrie 

APP Țahnauţi 
 
 
 
 
 
 

HelpAge 
Internaţional 

Voluntarii 
seniori 

Cojocaru Maria 
069021521 
cojocarumaria@
mail.ru 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/tahnauti-
voluntariatul-in-comuna-
noastra-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679018468
872034.1073741876.3726880
06171750&type=3&uploaded
=6 
 

Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat” şi activităţi în 7 licee şi 22 gimnazii (IV) 
 
Locul desfășurării:liceele și gimnaziile din r. Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul activităţii este informarea despre 
desfășurarea SNV 2014 și modalităţi de implicare. 

Administraţia 
din 7 licee şi 
22 de gimnazii  

AO „Nufărul” Circa 20 de 
conducători ai 
instituţiilor de 
învăţământ 
 
Circa 1500 
elevi, părinţi și 

Doina Badan 
076 709 477 

 

https://www.facebook.com/centruldetineret.orhei/posts/1484112871867061
https://www.facebook.com/centruldetineret.orhei/posts/1484112871867061
https://www.facebook.com/centruldetineret.orhei/posts/1484112871867061
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/tahnauti-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/tahnauti-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/tahnauti-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/tahnauti-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679018468872034.1073741876.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679018468872034.1073741876.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679018468872034.1073741876.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679018468872034.1073741876.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679018468872034.1073741876.372688006171750&type=3&uploaded=6
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Vor fi realizate 4 mese rotunde la care vor participa 
conducătorii instituţiile de învăţământ. În liceele și 
gimnaziile din raionul Rezina va fi trimisă o circulară 
despre desfășurarea SNV 2014, unde fiecare își va 
alege forma de implicare. În raionul Rezina sunt 7 
licee cu 24 de clase X-XII și 47 de clase V-IX., precum 
şi 22 de gimnazii cu 149 de clase V-IX. 

profesori din 7 
licee și 22 
gimnazii 

Meditaţii pentru examenul de BAC (limba si 
literatura română, subiectul II) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic "Stefan cel Mare"  
Ora/Orele: orele 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este antrenarea în 
rezolvarea testelor de BAC pentru formarea 
competentelor specifice materiei de studiu. Se 
propun pentru rezolvare testele sesiunii 2014 la 
limba si literatura romana profil real (Exersare, 
Pretestare, Sesiunea de bază, Sesiunea repetată). 
Prin metoda de lucru – exerciţiu paralel cu baremul 
de corectare – candidatul la BAC va deprinde 
rezolvarea itemilor si din perspectiva evaluatorului, 
va înţelege pentru ce operaţii va obţine puncte. 

Biserica 
Ortodoxa 
"Acoperământ
ul Maicii 
Domnului" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT "Stefan cel 
Mare" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii 
absolvenţi ai 
treptei liceale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cojocari Carolina 
- Epitrop, 
profesor de limba 
română 
060199984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/meditatii-
pentru-examenul-de-bac-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678040045
636543.1073741869.3726880
06171750&type=3&uploaded
=6 
 

Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în 
domeniul antreprenoriatului (IV) 
 
Locul desfășurării:Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00  
Descriere: Scopul activităţii este de a presta servicii 
juridice și antreprenoriale. Pe parcursul săptămânii 
în Incubatorul de Afaceri vor fi prestate servicii gratis 
de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în domeniul 
dreptului muncii, familiei, civil procesual, 
contravenţional și penal. 

Cabinetul 
Avocatului 
„Șova Ion„ 
 

Incubatorul de 
Afaceri din Rezina 

Locuitori ai 
orașului și 
raionului 
Rezina 
 

Fricăţel Mihail 
069 220689 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/prestarea
-serviciilor-juridice-si-a-
asistentei-in-domeniul-
antreprenoriatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678026185
637929.1073741864.3726880
06171750&type=3 
 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
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Șezătoare: ”Amintiri la gura sobei” 
 
Locul desfășurării:Gimnaziul Saharna Nouă 
Ora/Orele:13.00-14.30 
Descriere: Se va desfășura o șezătoare la gimnaziul 
din localitate unde meșterii vor veni cu povestiri la 
gura sobei pentru a promova portul popular, 
bucatele tradiţionale, meșteșugăritul şi folclorul. 

Gimnaziul din 
Saharna Nouă 

1.AO „Sf. 
Dumitru” 
2.HelpAge 
Internaţional 
 

Elevi din 
gimnaziu, 
meșteri 
populari, 
voluntari 
seniori 

Peru Tamara 
069 900 579 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/amintiri-
la-gura-sobei-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679015228
872358.1073741873.3726880
06171750&type=3&uploaded
=31 

Un cartof, doi cartofi 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa nr. 6 ”Cucoșelul de Aur” 
din orașul Rezina 
Ora/Orele: pe prrcursul zilei 
Descriere: A fost lansată idea, ca copii să aducă un 
cartof s-au doi pentru a fi donaţi copiilor din familii 
social vulnerabile. Ideea a fost susţinută de părinţi și 
copiii care frecventează grădiniţa. Cartofii adunaţi 
vor fi repartizaţi conform listelor prezentate de 
asistentul social. 

Grădiniţa nr. 6 
”Cucoșelul de 
Aur” 

AO „Nufărul” 10 copii din 
familii social 
vulnerabile 

Bogaciuc Zinaida 
069 105 336 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/un-
cartof-doi-cartofi-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679019608
871920.1073741877.3726880
06171750&type=1 
 

raionul 
Sîngerei 

Training la tema: „Voluntariatul – oportunităţi și 
persective pentru tineri” 
 
Locul desfășurării: gimnaziu din s. Hecii-Noi, r. 
Sangerei,  
Ora/Orele: 14:30-16:30 
Descriere: Tinerii vor fi instruiţi despre beneficiile de 
a fi voluntari, cine poate fi voluntar, în ce domenii 
poti face voluntariat, ce presupune munca unui 
voluntar etc. Trainingul va include module teoretice, 
activităţi practice cu participarea beneficiarilor şi 
jocuri energizante. La finele instruirii vor fi distribuite 
broşuri şi materiale informative la tema voluntariatului. 

Asociatia 
„Certitudine” 
 

Administraţia 
gimnaziului din s. 
Hecii-Noi, r. 
Sîngerei 

Beneficiari 
directi: 30 
elevi, din cl. 
IX-a 
Beneficiari 
indirecti: 100 
de persoane 
(profesori, 
părinţi, 
comunitatea 
etc) 

Angela Tomac 
069 058 762 
angela.tomac@gmail
.com 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101529521
22442521.1073741914.26311
9737520&type=1&notif_t=lik
e  

raionul 
Ungheni 

Academia Lucrătorului de tineret (II) 
 
Locul desfăşurării: City Center 
Ora/Orele: 13.00 - 16.00 
Descrierea: Va avea loc instruirea lucrătorilor de 
tineret privind rolul voluntariatului în activităţile 

CNTM MTS Lucrători de 
tineret 

Nicolae Loghin 
068 464 359 
nicolai.loghin@cn
tm.md 
nicolaeloghin@ya
hoo.com 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.351845734
997838.1073741832.3106487
39117538&type=1  

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/amintiri-la-gura-sobei-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/amintiri-la-gura-sobei-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/amintiri-la-gura-sobei-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679015228872358.1073741873.372688006171750&type=3&uploaded=31
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679015228872358.1073741873.372688006171750&type=3&uploaded=31
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679015228872358.1073741873.372688006171750&type=3&uploaded=31
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679015228872358.1073741873.372688006171750&type=3&uploaded=31
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679015228872358.1073741873.372688006171750&type=3&uploaded=31
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/un-cartof-doi-cartofi-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/un-cartof-doi-cartofi-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/un-cartof-doi-cartofi-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679019608871920.1073741877.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679019608871920.1073741877.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679019608871920.1073741877.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679019608871920.1073741877.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952122442521.1073741914.263119737520&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952122442521.1073741914.263119737520&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952122442521.1073741914.263119737520&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952122442521.1073741914.263119737520&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952122442521.1073741914.263119737520&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
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organizate de aceștia. În calitate de traineri vor fi 
Igor Ciurea si Alex Petrov care vor realiza instruirea 
voluntar fără a fi remuneraţi. 

 
Petcu Galina  
068050315 

Vineri 
24 octombrie 

mun. Bălţi Activitate de informare în teritoriu – Crucea Roşie (II) 
 
Locul desfășurării: Campusul universitar USARB; 
blocurile 2- 6 
Ora/Orele: 11.00 – 15.00 
Descriere: Diseminarea informaţiei și repartizarea 
pliantelor informative, promovarea imaginii și 
activităţii de voluntariat. 

Filiala de 
Cruce Roșie 
din mun. Bălţi  
 

Administraţia 
Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” 
Bălţi (USARB) 

300 studenţi 
USARB de la 
diferite 
specialităţi de 
diferite vîrste 

Crusu Cristina 
079 403 480 

 

Apa – sursă de viaţă (V) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasa XII”C” din L.T.R ”Ion 
Creangă”. Seminarele vor fi realizate după ore sau în 
cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  40 de 
minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT despre 
consumul eficient de apă  şi importanţa valorificării 
resurselor hidrologice, vor fi împărţite materiale 
informaţionale printate şi puse în dezbatere metode 
eficiente de păstrare şi economisere a resurselor 
hidrologice în RM, în special din incinta liceului. 
Tinerii vor fi invitaţi să elaboreze un set de metode 
de reducere a consumului de apă în propriul liceu. 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 
 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/

media/set/?set=a.101530089

88387521.1073741916.26311

9737520&type=1 

Bunăvoinţa & Caritate Marathon Concert (I) 
 
Locul desfăşurării:  Palatul Municipal de Cultură Bălţi 
Ora/Orele:  16.00 – 18.00 
Descrierea:  Va fi organizat un eveniment plin de 
zîmbete, muzică și caritate. Concertul de caritate are 
drept scop colectarea de fonduri pentru persoanele 
care suferă de TBC în Bălţi. Pe scenă vor evolua 
voluntar formaţia LUME, Lerika, Dumitru Gaitur, 
Corul Universităţii de Stat "Alecu Russo", multe 
ansamblurile de dans, "Imperia", "Flori de tei", 

AO “Speranţa 
Terrei” 

1. Primăria 
Municipiului Bălţi; 
2. Universitatea 
de Stat "Alecu 
Russo". 

Persoanele 
care suferă de 
TBC 

Daniel Polo, 
 Leah Anna 
060 734 481 
 

https://www.facebook.com/e
vents/1491003251173198/?r
ef=22&source=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
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"Mioriţa" și altii. 

Concurs de desene la  tema: ,,STOP VIOLENŢA,, 
 
Locul desfăşurării:  Liceul  Teoretic ”M. Eminescu” 
din mun. Bălţi, școala primară 
Ora/Orele:  12.00 – 15.00 
Descrierea:  Concursul va avea ca temă modul în 
care elevii din 7 clase primare văd stoparea violenţei. 
Scopul evenimentului este de a cultiva valorile non 
violente și  preveni violenţa în rîndul elevilor. 

Filiala de 
Cruce Roșie 
din mun. Bălţi  
 

Liceul  Teoretic 
”Mihai Eminescu” 

500 elevi ai 
școlii primare 
cu interes de 
implicare 
activă 

Crusu Cristina 
079 403 480 

 

mun. 
Chișinău 
 

Oportunităţi de angajare la domiciliu pentru 
persoane cu dizabilităţi 
 
Locul desfășurării:Centrul Comunitar pentru Copii și 
Tineri cu dizabilităţi fizice, bd. Traian 23/1 
Ora/Orele: 10.30-12.30 
Descriere:Un grup de tineri cu dizabilităţi vor avea o 
ocazie inedită să interacţioneze cu angajatori din 
domeniul confecţiilor din industria ușoară. 
Evenimentul se va desfășura sub forma unei expoziţii 
în cadrul căreia mai mulţi tineri își vor prezenta 
lucrările croșetate și brodate, cusute și confecţionate 
din diverse materii. Expoziţia se va desfășura în 
incinta Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri cu 
dizabilităţi fizice. În cadrul expoziţiei se vor face 
schimb de idei cu privire la pregătirea tinerilor 
pentru a putea realiza lucrări la comandă, iar 
angajatorii vor putea nu doar aprecia lucrările 
prezentate ci și selecta câteva meșteriţe pentru 
colaborare fructuoasă pe viitor. Momentul cheie al 
evenimentul este prezentarea istoriei unei colaborări 
frumoase între o tânără cu dizabilitate fizică și un 
angajator.  

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii 
și Tineri cu 
dizabilităţi 
fizice  
 
 

1.Asociaţia 
„MOTIVAȚIE” din 
Moldova  
2.Înterprinderea 
„Casa Cristea”,  
3.Asociaţia 
Patronală a 
Organizaţiilor 
din Industria 
Ușoară,  
4.”Tradiţii Noi”,  
5.”Alinia-Art”, 
6.”Hîncu” SRL  
7.Esstradi 
Accesorii. 
8. Moldova.org,  
9.CTC emisiunea 
„Istorii Urbane” 

71 persoane, 
26 beneficiari 
direcţi, 45 
vizitatori 
 

Ina Nenov 
069309893  
ccct_md@yahoo.
com 
 
Ecaterina Surdu 
069407191 
ecaterina@motiv
ation-md.org 
 

https://www.facebook.com/c
cctactiv/posts/382264278588
689 
 
 

Workshop cu tema “Impactul drogurilor în 
societate şi importanţa voluntariatului” (V) 
 
Ora/Orele: după amiază 
Locul desfășurării: L.T. George Meniuc, or. Chişinău 

Liga 
Tineretului 

1. Catedra 
Asistenţă Socială 
din cadrul 
Universităţii Ion 
Creangă (UPSIC) 

200 liceeni din 
clasele IX, XI 

Svetlana Raileanu 
078 824 444 
ligatineretului.md 

http://ligatineretului.md/wor
kshop-cu-tema-impactul-
drogurilor-asupra-societatii-si-
importanta-voluntariatului/ 

https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/382264278588689
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/382264278588689
https://www.facebook.com/ccctactiv/posts/382264278588689
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
http://ligatineretului.md/workshop-cu-tema-impactul-drogurilor-asupra-societatii-si-importanta-voluntariatului/
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Descriere: Şase voluntari din cadrul Ligii Tineretului 
urmează să susţină lecţii publice cu tematica 
“Impactul drogurilor în societate şi importanţa 
voluntariatului”. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
promovarea în rândul liceenilor a unui mod de viaţă 
sănătos, precum şi importanţa voluntariatului 
pentru un stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii 
Europene. La fel, urmează să se atenţioneze asupra 
beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în calitate 
de membru a unei organizaţii nonguvernamentale. 

2. L.T. George 
Meniuc 
3. SRL Eva  
4. Baloons, SRL  
5. Panda Tur, 
6. Federaţia de 
tenis din 
Moldova 

Master Class: ”Voluntariatul aduce schimbarea. Azi 
în scenă, mâine în viaţă!” 
 
Ora/Orele: 14:15-15:15 
Locul desfășurării: Colegiul Naţional de Medicină și 
Farmacie 
Descriere: În cadrul acestei lecţii, elevii și studenţii 
vor afla mai multe despre mișcarea voluntară, unde 
se pot implica și care ar fi oportunităţile pentru 
fiecare din ei. Se va utiliza următoarea metodologie: 
furtună de idei, joc de rol, elemente teatrale, 
discuţii, idei de implicare. Principala activitate cu 
implicarea tinerilor va fi Jocul ”TRANZIȚIA”, care 
presupune găsirea de soluţii și gândire proactivă, 
civică. La final vor fi distribuite materiale 
informaţionale. 

Milenium M 
 

Administraţia 
Coegiului 
Naţional de 
Medicină și 
Farmacie 
 

studenţii 
Colegiului 
Naţional de 
Medicină și 
Farmacie 
 

Inga Bînzari 
069 224 189 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101529520
68972521.1073741913.26311
9737520&type=3  

raionul 
Căuşeni 

Curăţirea malurilor râului Fîrlădeni  
 
Locul desfășurării: malurile râului Fîrlădeni din sat 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Elevii de la liceu vor participa în mod 
voluntar la activitatea de salubrizare a râului. 

ONG Femina  1. Primăria 
Fîrlădeni;  
2. Liceul teoretic 
Fîrlădeni. 

locuitorii 
satului 
Fîrlădeni  

Musteaţă Lilia  
024357236 

 

raionul 
Criuleni 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (V) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei 
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie etc. 

Gimnaziul 
Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Părintească 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 

3veterani de 
razboi; 

12 copii social-
vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
49762521.1073741925.26311
9737520&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952068972521.1073741913.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952068972521.1073741913.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952068972521.1073741913.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152952068972521.1073741913.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
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– Întreprindere 
individuală 

„De la inimă la inimă” (V) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Măgdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele:  
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia 
Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2. Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti, r. 
Criuleni; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  

Pentru un Parc Verde, pentru o viaţă sănătoasă 
 
Locul desfășurării: Parcul Liceului Măgdăceşti 
Ora/Orele:  
Descriere: Scopul activităţii este de a vopsi cele 10 
scaune cu vopsea de culoare verde, de a strânge din 
parc gunoaiele, de a sensibiliza elevii LT Măgdăceşti 
asupra necesităţii unui mediu de viaţă sănătos, de a 
cultiva gustul estetic la elevi si de a sensibiliza privind 
importanţa muncii de voluntariat. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 
Clasa X-R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Administraţia 
Publică Locală – 
Comisia Educaţie, 
sănătate publică  
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural sportive. 
2.ASTRA ,, Eugen 
Doga” Măgdăceşti; 
3.Senatul LT 
Măgdăceşti 
4.Magazinul de 
materiale de 
construcţie ÎI,,O 
mie de mărunţişuri 
- Chihai” 

Elevii Liceului 
Măgdăceşti 

Guzun Ion 
061081 052 

 

Seara de film "Sub aceeaşi stea" 
 

Liga 
Tineretului din 

Centrul "Unit" Copii social-
vulnerabili din 

Godoroja 
Alexandr, 

https://www.facebook.com/p
ermalink.php?story_fbid=713

http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713189802101600&id=711678728919374
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713189802101600&id=711678728919374
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Locul desfășurării: 
Ora/Orele: seara 
Descriere: Tinerii prezenţi vor achita biletul de intrare 
de 10 lei, aceasta sumă contribuind la colectarea unui 
fond pentru ajutarea copiilor social-vulnerabili din 
Liceul Teoretic "B.Dinga" , Criuleni. 

Moldova, 
reprezentanţa 
Criuleni 

Liceul Teoretic 
"B.Dinga" 

crtunit@gmail.co
m, 0248-25024 

189802101600&id=71167872
8919374  
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.654335091
330975.1073741895.5180101
84963467&type=1  

Un măr în loc de o ţigară 
 
Locul desfășurării:  în spatiile aglomerate or. Criuleni 
Perioada:  pe parcursul zilei 
Descrierea: Un grup de iniţiativă din cadrul Liceului 
Boris Dinga cu mesaje privind modul sănătos de viaţă 
lipite pe spate vor desfasura o activitate în spatiile 
aglomerate, parcuri şi intersecţii importante. Aceştia 
vor oferi în locul ţigărilor mere colectate în prealabil.  

Liceul Teoretic 
„Boris Dinga” 

Consiliul raional 
Criuleni 

Tineri, adulti  
fumatori din 
orasul Criuleni  

Butuc Mihaela 
068 029 407 
butucmihaela@ya
hoo.com 

 

raionul 
Ialoveni 

Flash-mob Zebra: „Aceasta este trecere de pietoni, 
nu cimitir!” 
 
Locul desfășurării: str. Alexandru cel Bun 
Ora/Orele: 10.00-10.30 
Descriere: Flash-mob-ul va sensibiliza șoferii despre 
pericolul pe care îl expun asupra pietonilor, dar și a 
vieţii proprii. Activitatea va dura 30 de minute, 
participanţii se vor deplasa pe zebra din fata Liceului 
Teoretic Andrei Vartic. Atunci când vor staţiona 
toate mașinile, 2 voluntari pe părţile laterale vor 
afișa mesajul:Zebra și trotuarele sunt pentru pietoni. 
Între timp pe linia şoselei se vor deplasa câte un 
voluntar pe ambele direcţii care vor distribui 50 de 
mesaje cu textul: Pentru șoferi: Alcoolul, viteza 
excesivă, telefonul și neatenţia la volan au câteva 
destinaţii: Poliţie, Spital și Cimitir! Pentru eveniment 
se va realiza un demers la Inspectoratul de Politie, 
pentru a asigura ordinea și preveni unele incidente.  

Consiliul 
Tinerilor din 
orașul Ialoveni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.AO Alternativa 
2.Liceul Teoretic 
Andrei Vartic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietonii, 

șoferii si 

întreaga 

comunitate 

din Ialoveni 

Maria Levinte 
069705415 
mariucea97@mai

l.ru 

https://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/24/aceasta-
este-trecere-de-pietoni-nu-
cimitir/  
 
http://ialovenionline.md/soci

al/2934-flash-mob-prin-

ploaie-la-ialoveni  

raionul 
Orhei 

Comunicare de la egal la egal 
 
Locul desfășurării:Parcul din Orhei 
Ora/Orele:16.00-17.00 

AO 
Adolescentul 

Voluntarii 
centrului 
Adolescentul 

Trecători, 
tinerii în 
situaţie de risc 

Romanova 
Svetlana 
069291828 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.306961399
507783.1073741838.3056464
16305948&type=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654335091330975.1073741895.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654335091330975.1073741895.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654335091330975.1073741895.518010184963467&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654335091330975.1073741895.518010184963467&type=1
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/24/aceasta-este-trecere-de-pietoni-nu-cimitir/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/24/aceasta-este-trecere-de-pietoni-nu-cimitir/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/24/aceasta-este-trecere-de-pietoni-nu-cimitir/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/24/aceasta-este-trecere-de-pietoni-nu-cimitir/
http://ialovenionline.md/social/2934-flash-mob-prin-ploaie-la-ialoveni
http://ialovenionline.md/social/2934-flash-mob-prin-ploaie-la-ialoveni
http://ialovenionline.md/social/2934-flash-mob-prin-ploaie-la-ialoveni
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306961399507783.1073741838.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306961399507783.1073741838.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306961399507783.1073741838.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306961399507783.1073741838.305646416305948&type=3
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Descriere:Activitate out-reach de la egal la egal 
realizată de către voluntari pentru tinerii în 
vulnerabilitate și risc. Scopul activităţii este de a 
informa și educa de la egal la egal asupra 
problematicii adicţiilor și HIV/SIDA. 

Prevenirea suicidului în adolescenţă 
 
Locul desfășurării:CSPT Orhei 
Ora/Orele: 09.00-11.00 
Descriere: Ședinţă de învăţare prin colaborare 
pentru profesorii din raionul Orhei (persoane resursă 
în educaţie – directori adjuncţi pe educaţie și 
profesori de educaţie civică) pe subiectul suicidul în 
adolescenţă. Vor fi abordate împreună cu medicul 
pedopsihiatru, Pirojanschi Galina, specialist Centru 
Comunitar de Sănătate Mintală Orhei, studii de caz, 
practici utile, metode și tehnici de relaţionare în 
cazul adolescenţilor cu risc suicidar. 

CSPT Orhei 
Taras 
Svetlana,  
CCSM 
Pirojanschi 
Galina 
 

1.Direcţia de 
Învăţământ,  
Serviciul de 
Asistenţă 
Psihopedagogică,  
2.Gimnaziile și 
liceele din raionul 
Orhei 

Profesorii din 
raionul Orhei 
 
 
 
 

Taras Svetlana 
069957700 
staras.irp@gmail.
com 
 
 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.306708486
199741.1073741837.3056464
16305948&type=3  

Training în domeniul fundraising 
 
Locul desfășurării: ADR-Centru 
Ora/Orele:  
Descriere: Pentru Consiliului raional al tinerilor se va 
face o instruire în domeniul fundraising. 

ADR-Centru 
 

Consiliul raional 
Orhei 

Tineri  Cojocari Inga 
078 880 402 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530135
11577521.1073741923.26311
9737520&type=3&uploaded=
3  

raionul 
Rezina 

„O oră în rol de bibliotecar” (V) 
 
Locul desfășurării:Biblioteca „Mihai Eminescu”, or. 
Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere:Scopul este de a informa vizitatorii 
bibliotecii cu activităţile de voluntariat și importanţa 
lor pentru comunitate și pentru dezvoltare 
personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt 
voluntar! Vino și tu cu noi!”, va avea acces publicul 
vizitator al bibliotecii. Doritorii vor primi 
recomandări, unde să se adreseze să cunoască mai 
multe despre voluntariat și despre posibilităţile de 
implicare personală. 

Biblioteca 
„Mihai 
Eminescu” din 
Rezina 
 
 
 

1. Direcţia de 
Învăţământ 
Rezina; 
2. Școala auxiliară 
Internat din 
Rezina 
 

Elevi ai Școlii 
auxiliare 
Internat din 
Rezina 
 
Cititorii și 
vizitatorii 
bibliotecii 

Davîdic Galina 
069 135129 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/eu-sunt-
voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-
ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678030935
637454.1073741865.3726880
06171750&type=3 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306708486199741.1073741837.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306708486199741.1073741837.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306708486199741.1073741837.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306708486199741.1073741837.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013511577521.1073741923.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013511577521.1073741923.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013511577521.1073741923.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013511577521.1073741923.263119737520&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153013511577521.1073741923.263119737520&type=3&uploaded=3
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/eu-sunt-voluntar-vino-si-tu-cu-noi-o-ora-in-rol-de-bibliotecar-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678030935637454.1073741865.372688006171750&type=3
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Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de 
voluntariat” şi activităţi în 7 licee şi 22 gimnazii (V) 
 
Locul desfășurării:liceele și gimnaziile din r. Rezina 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Scopul activităţii este informarea despre 
desfășurarea SNV 2014 și modalităţi de implicare. 
Vor fi realizate 4 mese rotunde la care vor participa 
conducătorii instituţiile de învăţământ. În liceele și 
gimnaziile din raionul Rezina va fi trimisă o circulară 
despre desfășurarea SNV 2014, unde fiecare își va 
alege forma de implicare. În raionul Rezina sunt 7 
licee cu 24 de clase X-XII și 47 de clase V-IX., precum 
şi 22 de gimnazii cu 149 de clase V-IX. 

Administraţia 
din 7 licee şi 
22 de gimnazii 

AO „Nufărul” Circa 20 de 
conducători ai 
instituţiilor de 
învăţământ 
 
Circa 1500 
elevi, părinţi și 
profesori din 7 
licee și 22 
gimnazii 
 

Doina Badan 
076 709477 

 

Meditaţii pentru examenul de BAC (limba si 
literatura română, subiectul III) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" 
Ora/Orele: orele 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este antrenarea în 
rezolvarea testelor de BAC pentru formarea 
competentelor specifice materiei de studiu. Se 
propun pentru rezolvare testele sesiunii 2014 la 
limba si literatura romana profil real (Exersare, 
Pretestare, Sesiunea de bază, Sesiunea repetată). 
Prin metoda de lucru – exerciţiu paralel cu baremul 
de corectare – candidatul la BAC va deprinde 
rezolvarea itemilor si din perspectiva evaluatorului, 
va înţelege pentru ce operaţii va obţine puncte. 

Biserica 
Ortodoxa 
"Acoperământ
ul Maicii 
Domnului" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT "Stefan cel 
Mare" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii 
absolvenţi ai 
treptei liceale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cojocari Carolina 
- Epitrop, 
profesor de limba 
română 
060199984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/meditatii-
pentru-examenul-de-bac-snv-
2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678040045
636543.1073741869.3726880
06171750&type=3&uploaded
=6 
 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/meditatii-pentru-examenul-de-bac-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678040045636543.1073741869.372688006171750&type=3&uploaded=6
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Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în 
domeniul antreprenoriatului (V) 
 
Locul desfășurării:Incubatorul de Afaceri din Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00  
Descriere: Scopul activităţii este de a presta servicii 
juridice și antreprenoriale. Pe parcursul săptămânii 
în Incubatorul de Afaceri vor fi prestate servicii gratis 
de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în domeniul 
dreptului muncii, familiei, civil procesual, 
contravenţional și penal. 

Cabinetul 
Avocatului 
„Șova Ion„ 
 

Incubatorul de 

Afaceri din Rezina 

Locuitori ai 
orașului și 
raionului 
Rezina 
 

Fricăţel Mihail 
069 220689 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/prestarea
-serviciilor-juridice-si-a-
asistentei-in-domeniul-
antreprenoriatului-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678026185
637929.1073741864.3726880
06171750&type=3 
 

raionul 
Şoldăneşti 

E timpul să fii sănătos! 
 
Locul Desfăşurării: Centrul Oraşului Şoldăneşti 
Ora/Orele: 14:00 – 17:00 
Descriere:  Împărţim Mere Fumătorilor în schimbul 
ţigărilor, astfel combatem embargoul şi promovăm 
modul sănătos de viaţă fără fum. 

Grupul De 
Iniţiativă ,, 
Înger Invizibil” 

1. Liceul Teoetic 
,, Alexei 
Mateevici” 
2. A.O. Arta şi 
Gîndul;  
3. Primăria 
Oraşului 
Şoldăneşti 

Cetăţenii 
fumători ai 
localităţii 

Petru Cliofos  
069025182 
 
Valentina Martin 
068744260 

https://www.facebook.com/petr
u.cliofos/media_set?set=a.10203
812743377319.1181739002&typ
e=3  

raionul 
Ungheni 

Academia Lucrătorului de tineret (III) 
 
Locul desfăşurării: City Center 
Ora/Orele: 13.00 - 16.00 
Descrierea: Va avea loc instruirea lucrătorilor de 
tineret privind rolul voluntariatului în activităţile 
organizate de aceștia. În calitate de traineri vor fi 
Igor Ciurea si Alex Petrov care vor realiza instruirea 
voluntar fără a fi remuneraţi. 

CNTM MTS Lucrători de 
tineret 

Nicolae Loghin 
068 464 359 
nicolai.loghin@cn
tm.md 
nicolaeloghin@ya
hoo.com 
 
Petcu Galina  
068050315 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.351845734
997838.1073741832.3106487
39117538&type=1  

Sâmbătă 
25 octombrie 

mun. Bălţi  Apa – sursă de viaţă (VI) 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Republican”Ion 
Creangă” 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: În cadrul acestei activităţi for fi efectuate 
2 seminarii cu tinerii din clasele X”B”, X”D” din L.T.R 
”Ion Creangă”. Seminarele vor fi realizate după ore 
sau în cadrul orelor de civică şi au durat în jur de  40 
de minute. Va fi făcută o scurtă prezentare PPT 

AO Caroma 
Nord 

1. AO”CLICK”; 
2. Liceul Teoretic 
Republican „Ion 
Creangă”; 
3. Revista L.T.R ”Ion 
Creangă”. 

150 
beneficiari 
direcţi pe 
parcursul 
evenimentului 
 

Șchiopu Viorica  
068 130751 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530089
88387521.1073741916.26311
9737520&type=1 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/prestarea-serviciilor-juridice-si-a-asistentei-in-domeniul-antreprenoriatului-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678026185637929.1073741864.372688006171750&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203812743377319.1181739002&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203812743377319.1181739002&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203812743377319.1181739002&type=3
https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203812743377319.1181739002&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.351845734997838.1073741832.310648739117538&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008988387521.1073741916.263119737520&type=1
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despre consumul eficient de apă  şi importanţa 
valorificării resurselor hidrologice, vor fi împărţite 
materiale informaţionale printate şi puse în 
dezbatere metode eficiente de păstrare şi 
economisere a resurselor hidrologice în RM, în 
special din incinta liceului. Tinerii vor fi invitaţi să 
elaboreze un set de metode de reducere a 
consumului de apă în propriul liceu. 

Bunăvoinţa & Caritate Marathon Concert (II) 
 
Locul desfăşurării:  Palatul Municipal de Cultură 
Bălţi 
Ora/Orele:  10.00 – 12.00 
Descrierea:  Va fi organizat un eveniment plin de 
zîmbete, muzică și caritate. Concertul de caritate are 
drept scop colectarea de fonduri pentru persoanele 
care suferă de TBC în Bălţi. Pe scenă vor evolua 
voluntar formaţia LUME, Lerika, Dumitru Gaitur, 
Corul Universităţii de Stat "Alecu Russo", multe 
ansamblurile de dans, "Imperia", "Flori de tei", 
"Mioriţa" și altii. 

AO “Speranţa 
Terrei” 

1. Primăria 
Municipiului Bălţi; 
2. Universitatea 
de Stat "Alecu 
Russo" 

Persoanele 
care suferă de 
TBC 

Daniel Polo 
060734481 
 

https://www.facebook.com/e
vents/1491003251173198/?r
ef=22&source=1  

”Iubește-ţi rîul” 
 
Locul desfășurării: Teatrul Naţional ”Vasile 
Alexandri”, mun. Bălţi  
Ora/Orele: 10.00 – 17.00 
Descriere: Se va realiza un concurs de desen, 
fotografie, video și divertisment. Scopul concursului 
este de a creşte nivelul de conştientizare a tinerei 
generaţii şi de a dezvolta activismul civic pentru 
protecţia resurselor de apă. Totodată, aceste acţiuni 
vor informa tinerii din nordul ţării  vis-a-vis de 
oportunităţile de creștere a standardelor de mediu 
în ţara noastră și de îmbunătăţire a calităţii mediului 
şi calităţii vieţii prin adoptarea practicilor europene 
în acest domeniu. 

Centrul 
Naţional de 
Mediu 

Teatrul  Naţional 
”Vasile 
Alexandri”, mun. 
Bălţi  

 

elevi/grupuri 
de elevi, care 
își fac studiile 
în instituţiile 
de învăţămînt 
preuniversitar 
(gimnazii, 
licee, colegii) 
din regiunea 
de Nord 

  

mun. 
Chişinău 

Activitate de binefacere - Zâmbetul copilăriei 
 
Locul desfășurării: Chișinău, Gradina zoologică 

Liceul Teoretic 
Mălăiești din 
r. Criuleni 

1. Administraţia 
publică locală, 
2. Consiliul local 

Clasele 
primare a IV-a 
(23 elevi), a III-

Racu Ludmila 
078 854 651 

 

https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/1491003251173198/?ref=22&source=1
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Ora/Orele:  
Descrierea: Se va organiza o excursie copiilor din 
clasele primare la Grădina zoologică. Această 
măsură va asigura încadrarea copiilor din familii 
social-vulnerabile marginalizaţi, care nu-și pot 
permite luxul de a se bucura de lucrurile frumoase, 
benefice pentru o dezvoltare armonioasă. Scopul 
nostru este să-i distrăm pe acești micuţi, să alinăm 
tristeţea din ochii lor și să alungăm amărăciunea fie 
și pentru câteva ore pentru ca să guste un pic din 
aroma bucuriei și a fericirii. Voluntarii, prin 
intermediul antreprenorilor și a agenţilor economici 
vor asigura transportul copiilor și plata pentru 
biletul de intrare la Grădina zoologică. Împreună cu 
învăţătoarele le vom asigura protecţie, informare 
cât și buna dispoziţie. 

al tinerilor, 
3. Administraţia 
Liceului Teoretic 
Mălăiești,  
4. Organizaţia 
AO Apă-Canal 
Bălăbănești,  
5. Agent 
economic:Bar SV  
6. Agent 
economic :Balan 
Petru 

a A (12elevi), 
III-a B 
(12elevi) din 
L.T. Mălăiești. 
Total-47 elevi 

raionul 
Căuşeni 

Amenajarea zonei sanitare fântânei arteziene  
 
Locul desfășurării: zonei sanitare fântânei arteziene 
Ora/Orele: după ore 
Descriere: Elevii din gimnaziu se vor implica voluntar 
în amenajarea zonei sanitare fântânei arteziene. 

Senatul 
Gimnaziului 
Ciufleşti  

Primăria satului 
Ciufleşti 

locuitorii 
zonei de sud 
vest a satului  

Pîrlog Sergiu  
060 206 014 

 

Salubrizare în cimitir  
 
Locul desfășurării: s. Chircăieşti 
Ora/Orele: de la ora 10:00 
Descriere: Scopul activităţii este de a salubriza 
cimitirul satului. 

Centrul 
comunitar 

 locuitorii din 
zona 
cimitirului 

Chiperi Oxana 
069564412 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101527517
66117521.1073741905.26311
9737520&type=1  

raionul 
Criuleni 

Activitate de binefacere ”Dăruieşte din inimă” (VI) 
 
Locul desfășurării: Satul Isnovat 
Ora/Orele:  pe parcursul zilei 
Descrierea:  În cadrul acestei activităţi de 
binefacere vor fi oferite produse alimentare, 
produse de igienă, hainute, ajutor în gospodărie etc. 

Gimnaziul 
Isnovat 

1. Consiliul local 
Isnovat; 
2. Asociatia 
Parinteasca 
„Timpul Nostru”; 
3. SRL ”Iscomagro” 
4. Soltanici Larisa 
– Întreprindere 
individuală 

3veterani de 
razboi; 

12 copii social-
vulnerabili 

Modringa 
Victoria 
068 270 836 
 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530149
49762521.1073741925.26311
9737520&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751766117521.1073741905.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751766117521.1073741905.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751766117521.1073741905.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751766117521.1073741905.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014949762521.1073741925.263119737520&type=1
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„Astăzi în scenă mâine în viaţă” 
 
Locul desfășurării: satul Paşcani 
Ora/Orele: după ore 
Descrierea: Se va organiza un training privind 
tehnicile si mesajul unui teatru social sau teatru 
forum. Aceasta activitate va avea drept scop 
sensibilizarea tinerilor la nivel de localitate asupra 
problemelor existente prin teatru forum. Tematica 
teatrului forum va fi toleranţa si antidiscriminarea în 
societate. 

Gimnaziul 
Paşcani 

 APL Paşcani 10 elevi ai 
gimnaziului 
Pascani 

Ciutac Victor 
068 860 603 
victorciutac@gma
il.com 

 

„De la inimă la inimă” (VI) 
 
Locul desfășurării:Liceul Teoretic Măgdăceşti, 
Călăraşi, Azilul de bătrâni 
Ora/Orele:  
Descriere: Proiectul de binefacere este adresat 
persoanelor vârstnice ce sunt imobilizate din cauza 
vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a 
veniturilor mici. El se va desfășura pentru Azilul de 
bătrâni din orăşelul Călăraşi prin implicarea elevilor 
LT Măgdăceşti şi părinţii acestora, a Administraţiei 
liceului, APL, agenţilor economici şi a tuturor 
oamenilor de bună credinţă din comunitate. Se vor 
colecta produse alimentare, dar şi alte produse, cum 
ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de 
igienă corporală etc. 

Liceul Teoretic 
Măgdăceşti 

1.Consiliul sătesc 
Măgdăceşti, 
Comisia Educaţie, 
sănătate publică, 
protecţie socială 
şi activităţi 
cultural-sportive 
2. Cercul ASTRA 
,,Eugen Doga” 
Măgdăceşti; 
3.Gospodăria 
Țărănească 
,,Moara Ion 
Guzun”; 
4.Atelierul de 
croitorie ,, Ana 
Savciuc” 

20 persoane, 
bătrâni de la 
azilul de 
bătrâni din 
Călăraşi 

Ciutac Eugenia 
069 855548 

http://www.publika.md/lacri
mi-de-bucurie-pentru-
batranii-de-la-azilul-din-
calarasi--mai-multi-copii-au-
venit-in-vizita-cu-
daruri_2133281.html  

http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--mai-multi-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
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raionul 
Hîncești 

Seminarul de formare privind relaţionarea cu copiii 
 
Locul desfăşurării: Com. Ciuciuleni, r-ul Hîncești 
Ora/Orele:  
Descriere: Scopul activităţii este de a informa 
beneficiarii în ceea ce ţine de relaţionarea cu copiii.  
Astfel timp de o zi părinţii vor interacţiona cu 2 
psihologi care le vor relata/ demonstra tehnici de 
relaţionare cu copiii, vor identifica beneficiile 
comunicării, impactul agresivităţii și violenţei asupra 
creșterii și dezvoltării copiilor, reprezintă de fapt 
termenul de educaţie a copiilor etc. De asemenea 
părinţii vor avea posibilitatea de a adresa întrebări 
ceea ce ţine anumite situaţii mai dificile în relaţionarea 
cu copiii din viaţa de zi cu zi. Seminarul de formare 
face parte din șirul de activităţi a proiectului de 
susţinere a familiilor social-vulnerabile din Republică.  

AO „Serviciu 
pentru Pace” 

1. Primăria com. 
Ciuciuleni 
2. Primăria com. 
Bobeica 
3. Asociaţia de 
Caritate “The 
Moldova Project” 

27 părinţi din 
familii 
vulnerabile  
2 
reprezentanţi 
APL 
6 cadre 
didactice 

Victoria Morozov 
069 379 870 
victoriamorozov
@mail.ru 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530096
87777521.1073741917.26311
9737520&type=1  

raionul 
Ialoveni 

Cetăţeni mai informaţi si mai conștienţi! 
 
Locul desfășurării: Panourile de informare din satul 
Costești, instituţiile de învăţământ 
Ora/Orele: 12.00-14.00 
Descriere: Membrii Consiliului Local al Tinerilor din 
Costești vor afișa pe toate panourile de informare 
din satul Costești din instituţiile publice (inclusiv 
instituţii de învăţământ, Primărie, Casa de Cultura, 
staţii, etc.) postere care transmit un mesaj social 
privind sănătate oamenilor, precum: „Spune NU 
alcoolului şi fumatului”, „Fumatul provoacă cancer 
pulmonar!”, „Să mâncăm sănătos”, „Ai nevoie de 
medic sau psiholog? Vino la CSPT Avante” etc. 

Consiliul Local 
al Tinerilor din 
Costești 
 

Instituţiile publice 
din sat 

Elevii, 
funcţionarii 
publici si 
întreaga 
comunitate. 

Liliana Ionas 
026 892 475 
060 281 060 
 
lilianaionas@mail
.ru 

https://ngoalternativa.wordpr
ess.com/2014/10/27/sintem-
mai-informati-deci-mai-
sanatosi/  

raionul 
Orhei 

Dar din dar 
 
Locul desfășurării: Școala Internat 
Ora/Orele: 12.00-14.00 
Descriere: Acţiune de caritate, colectarea hainelor 
pentru copiii orfani. Se vor efectua jocuri, concursuri, 
umor și numere de magie şi se vor oferi dulciuri și 
integrame pentru copii.  

CSPT Orhei  Copiii Școlii 
Internat Orhei 

Taras Svetlana 
 
069 957 700 
staras.irp@gmail.
com 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.307237662
813490.1073741840.3056464
16305948&type=3 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009687777521.1073741917.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009687777521.1073741917.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009687777521.1073741917.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009687777521.1073741917.263119737520&type=1
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/sintem-mai-informati-deci-mai-sanatosi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/sintem-mai-informati-deci-mai-sanatosi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/sintem-mai-informati-deci-mai-sanatosi/
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/27/sintem-mai-informati-deci-mai-sanatosi/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307237662813490.1073741840.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307237662813490.1073741840.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307237662813490.1073741840.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307237662813490.1073741840.305646416305948&type=3
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Ora de engleză 
 
Locul desfăşurării: CSPT Orhei 
Ora/Orele: 9.00-11.00 
Descriere: Activitatea de învăţare a limbii engleze la 
CSPT Orhei 

Molly 
Cowden,  
Steven 
Mantani 
voluntari 
Corpul Păcii 

CSPT Orhei, 
Voluntari CSPT 
Orhei 
 

Tineri, 
specialiștii 
implicaţi în 
SNV Orhei 
 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.
com 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.307145919
489331.1073741839.3056464
16305948&type=3 
 

raionul 
Rezina 

Asistenţă spirituală (II) 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr.17 din orașul 
Rezina 
Ora/Orele: 09.00-12.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a promova 
valorile moral-spirituale și cuvântul lui Dumnezeu 
între deţinuţi. Activitatea pe care o desfășurăm în 
Penitenciar este una specifică, ea constă în 
următoarele:asistenţă spirituală (slujbe, rugăciuni 
comune cu deţinuţii și colaboratorii, catehizare, 
informare, consiliere spirituală) şi ajutor material sub 
formă de: mese calde, pregătite de către enoriașii 
bisericii, obiecte de igienă personală, haine, materiale 
pentru confecţionarea diferitor obiecte de către 
deţinuţii Penitenciarului (suvenire, icoane, cruci). 

Biserica 
Ortodoxă 
Înălţarea 
Domnului 
 

Centrul De 
Sănătate 
Prietenos tinerilor 
din orașul Rezina. 
 

Condamnaţii 
și 
colaboratorii 
din 
Penitenciarul 
nr. 17 din 
orașul Rezina 
 

Atamanenco 
Stanislav -preot 
069 081453 
 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/28/asistenta-
spiritual-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.678036535
636894.1073741867.3726880
06171750&type=3&uploaded
=4 
 

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în 
comuna noastră" – Saharna Nouă 
 
Locul desfășurării: încăperea ÎI „Spicușor E. Ciorici”, 
s. Saharna Nouă, r-nul Rezina 
Ora/Orele: 09.00-10.00 
Descriere: Scopul acţiunii este disiminarea 
experienţei voluntarilor seniori. Voluntarii seniori vor 
vorbi despre experienţa acumulată în rezultatul 
instruirilor și implicării, despre drepturile și 
responsabilităţile voluntarului. Vor fi trasate obiective 
pentru luna noiembrie și repartizate însărcinări 
pentru implicare în desfășurarea Zilei Diabetului. 

AO„Sf. 
Dumitru” 

1. Asociaţia 
HelpAge 
Internaţional  
2. ÎI „Spicușor E. 
Ciorici” 

Voluntarii 
seniori 

Peru Tamara 
069 900 579 

https://nufarulrezina.wordpre
ss.com/2014/10/30/saharna-
noua-voluntariatul-in-
comuna-noastra-snv-2014/ 
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.679016872
205527.1073741874.3726880
06171750&type=3&uploaded
=3 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307145919489331.1073741839.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307145919489331.1073741839.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307145919489331.1073741839.305646416305948&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.307145919489331.1073741839.305646416305948&type=3
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/28/asistenta-spiritual-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678036535636894.1073741867.372688006171750&type=3&uploaded=4
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/saharna-noua-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/saharna-noua-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/saharna-noua-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://nufarulrezina.wordpress.com/2014/10/30/saharna-noua-voluntariatul-in-comuna-noastra-snv-2014/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679016872205527.1073741874.372688006171750&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679016872205527.1073741874.372688006171750&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679016872205527.1073741874.372688006171750&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679016872205527.1073741874.372688006171750&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679016872205527.1073741874.372688006171750&type=3&uploaded=3
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Duminică 
26 octombrie 

raionul 
Căuşeni 

Activităţi de ajutorare a celor aflaţi în dificultate 

 
Locul desfășurării: s. Baimaclia 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Copiii din Gimnaziul Baimaclia vor strange 

jucării, vor face pachete alimentare, vor organiza o 

sărbătoare însoţită de concert la care vor fi invitaţi 

copii cu nevoi speciale. Apoi se vor efectua vizite la 

beneficiari acasă.    

Echipele de 

voluntari din 

Gimnaziul 

Baimaclia 

 17 persoane 

cu nevoi 

speciale  

Guţu Ecaterina 
0243 62 230 
 

https://www.facebook.com/

media/set/?set=a.101530112

57612521.1073741920.26311

9737520&type=3&uploaded=

8  

Clipe de bucurie pentru copiii din satul Tanatarii Noi 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Tănătarii Noi 
Ora/Orele: dimineaţa 
Descriere: A fost desfăşurată o acţiunea de caritate 
pentru copiii din satul Tănătarii Noi, raionul Căuşeni. 
Copiii au desenat împreuna cu voluntarii TDV, au 
socializat şi au primit haine şi jucării, care au readus 
zâmbetele pe chipul lor. 

Asociaţia 
obştească 
„Tinerii pentru 
dreptul la 
viaţă”  

Gimnaziul 
Tănătarii Noi 

Copii 
vulnerabili 

Harea Veronica 
068 585 178 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101527470
47132521.1073741902.26311
9737520&type=1  
 
https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101527512
85842521.1073741904.26311
9737520&type=1  

Promovarea modului sănătos de viaţă  
 
Locul desfășurării: centrul oraşului Căuşeni 
Ora/Orele:  
Descriere: Cursă de ciclism şi amenajarea parcului 
îndrăgostiţilor.  

Echipe de 
voluntari din 
liceele din 
oraş 

1. Primăria 
oraşului Căuşeni; 
2. Centrul pentru 
Tineret şi Sport 
Căuşeni  

Tinerii din 
oraş, 300 
sportivi din 
centru 

Vasluian Maria  
024 322 554 

 

raionul 
Criuleni 

Activitate de caritate ,,Viaţa bătrânilor singuratici e 
în mâinile tale” 
 
Locul desfășurării: s. Hîrtopul Mic 
Ora/Orele: după ore 
Descriere: Activitatea va fi anunţată la sfârşitul 
săptămânii în cadrul unui careu şcolar. Fiecare clasă 
se va ocupa cu un bătrân, va depista care sunt 
problemele acestuia şi va căuta să le soluţione. 
Activitatea desfășurată de elevi va fi monitorizată de 
diriginţi. Obiectivele acţiunii sunt sensibilizarea 
elevilor faţă de problemele bătrânilor, comunicarea 
tinerei generaţii cu generaţia mai în vârsta, 
acordarea ajutorului în diverse lucrări necesare în 

LT Hirtopul 
Mic 

Primăria s. 
Hirtopul Mic, 
Asistenta socială 
- Rotari Natalia, 
Lucrător social-
Moraru Vera 

6 bătrâni 
singuratici si 
bolnavi 

Anghelici Eugenia 
069 635 786 
eugenia.anghelici@ 
yahoo.com 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011257612521.1073741920.263119737520&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011257612521.1073741920.263119737520&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011257612521.1073741920.263119737520&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011257612521.1073741920.263119737520&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011257612521.1073741920.263119737520&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152747047132521.1073741902.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152747047132521.1073741902.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152747047132521.1073741902.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152747047132521.1073741902.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751285842521.1073741904.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751285842521.1073741904.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751285842521.1073741904.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751285842521.1073741904.263119737520&type=1
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gospodărie (săpatul, tăiatul lemnelor, efectuarea 
curăţeniei) şi colectarea de produse alimentare 
pentru bătrânii singuratici. 

raionul 
Ialoveni 

Training: Elaborarea si adoptarea planului de 
acţiuni a CRT Ialoveni si planul de acţiuni cadru 
pentru Consiliile Locale de Tineret 
 
Locul desfășurării:Consiliul Raional Ialoveni 
Ora/Orele: pe parcursul zilei 
Descriere: Elaborarea unui plan de acţiuni al CRTI 
după care să cuprindă acţiunile planificate pentru 
anul 2015 în baza necesităţilor tinerilor. De 
asemenea elaborarea planului de acţiuni cadru 
pentru Consiliile Locale de Tineret care va fi ca o 
recomandare pentru Consiliile Locale de Tineret. Prin 
aceasta activitatea tinerii se vor angaja în activitatea 
pentru tineri ulterioare, care va demonstra 
participarea lor civică la viaţa comunităţii si la 
dezvoltarea acesteia. 

Consiliul 
Raional de 
Tineri din 
Ialoveni 

1. AO Eco-Razeni 
2. Fondul pentru 
Tineri Ialoveni 
3. Consiliul 
National al 
Tinerilor din 
Moldova 

28 de membri 
ai CRT 

Petru Vîrlan 
068 387 251 
v.petru15@gmail.
com 

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.101530117
93737521.1073741922.26311
9737520&type=1  

raionul 
Orhei 

A fi voluntar e la modă/ Eu și voluntariatul 
 
Locul desfășurării: spaţiul virtual, blog, paginile web 
ale Centrelor care promovează activităţi de 
voluntariat din Orhei 
Ora/Orele: 10.00-13.00 
Descriere: Se vor elabora articole despre voluntariat, 
la tema A fi voluntar e la modă şi se vor publica pe 
blogul personal sau pe pagina organizaţiilor. 

CSPT Orhei 
 

1. AO 
Adolescentul 
2. Centrul de 
Tineret Orhei 

Cititorii 
paginilor și 
blogurilor, 
adolescenţi, 
tineri, 
autorităţi 

Taras Svetlana 
069 957 700 
staras.irp@gmail.

com 

http://orheianca98.blogspot.c
om/  
 
http://estmodusblog.blogspot
.com/2014/10/a-fi-voluntar-e-
la-moda-tinerii.html  

raionul 
Rezina 

„Casă caldă” - Sîrcova 
 
Locul desfășurării: s. Sîrcova, r-ul Rezina 
Ora/Orele: 12.00-13.30 
Descriere: Acţiune de caritate pentru persoanele în 
etate și bolnave de diabet zaharat și tensiune. 
Voluntarii seniori din AO „Sîrcoveanul” vor desfășura 
activitatea în gospodăria unui beneficiar unde vor fi 
invitaţi prieteni și rude apropiate acesteia. 

AO 
"Sîrcoveanul" 

HelpAge 
Internaţional 

Persoane de 
diferite vârste 

Covali Anastasia 
0254 63 606 
anastasia.covali@
mail.ru 
 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011793737521.1073741922.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011793737521.1073741922.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011793737521.1073741922.263119737520&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153011793737521.1073741922.263119737520&type=1
http://orheianca98.blogspot.com/
http://orheianca98.blogspot.com/
http://estmodusblog.blogspot.com/2014/10/a-fi-voluntar-e-la-moda-tinerii.html
http://estmodusblog.blogspot.com/2014/10/a-fi-voluntar-e-la-moda-tinerii.html
http://estmodusblog.blogspot.com/2014/10/a-fi-voluntar-e-la-moda-tinerii.html

