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I. Introducere 

a) Misiunea TDV 

TDV este o organizaţie neguvernamentală de tineret care contribuie la 

dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova promovând voluntariatul şi incluziunea 

socială prin implicarea societăţii civile. 

 

b) Viziunea TDV 

TDV va deveni cea mai competentă organizaţie resursă în domeniul 

voluntariatului pentru sectorul public, privat şi asociativ. 

 

c) Valorile TDV 

„Valorile sunt reguli sau linii de ghidare prin care o organizaţie determină membrii 

săi să se manifeste conform ordinii, siguranţei şi creşterii sale.” 

Joseph Quigley 

1. Voluntariat; 

2. Caritate; 

3. Toleranţă;  

4. Respect; 

5. Responsabilitate; 

6. Profesionalism; 

7. Mod de viaţă sănătos;  

8. Spirit de echipă; 

9. Transparenţă;  

10. Cooperare; 

11. Promptitudine. 

 

d) Obiective TDV - 2012 

 

Promovarea voluntariatului 

1. Menţinerea Secretariatului Coaliţiei Voluntariat. 

2. Consolidarea Programului de Voluntariat în cadrul organizaţiei. 

3. Organizarea programelor de instruire pentru Coordonatorii de Voluntari. 
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4. Organizarea unui eveniment de amploare de promovare a 

voluntariatului. 

 

Promovarea unui mod de viață sănătos 

5. Organizarea Săptămânii Naţionale a Sănătăţii 2012, ediţia a III-a. 

6. Asigurarea suportului metodologic la solicitarea beneficiarilor. 

 

Promovarea dezvoltării durabile prin diferite tipuri de activități (ecologice, de 

mediu etc.) 

7. Sporirea sensibilizării populaţiei asupra problemelor de mediu. 

 

Dezvoltarea conceptului de caritate în vederea incluziunii sociale 

8. Prevenirea abandonului copiilor în cadrul familii social vulnerabile. 

9. Facilitarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin activităţi de 

caritate. 

 

Asigurarea dezvoltării organizaționale 

10. Asigurarea durabilităţii financiare. 

11. Sporirea vizibilităţii organizaţiei. 

12. Implicarea pro-activă în cadrul reţelelor de ONG-uri. 
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II. Conducerea şi echipa TDV 

Bordul TDV este organul permanent de conducere care contribuie la dezvoltarea 

organizaţională și promovarea imaginii asociaţiei. În componenţa acestui organ de 

conducere intră 3 persoane care au stat la baza creării TDV-ului.  

Echipa TDV pe parcursul anului 2012 s-a bucurat de ajutorul nepreţuit al membrilor 

Consiliului de Conducere în procesul de organizare a mai multor evenimente de 

amploare (Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Săptămâna Sănătăţii, evenimentul 

de aniversare a celor 15 ani de activitate, dezbateri pe tematica “Incluziunea socială a 

persoanelor HIV pozitive” etc.)  și în procesul de scriere a noilor proiecte.  

Bordul TDV are următoare componenţă: 

1. Antoniţa Fonari – Președinte TDV 

2. Oxana Ţurcanu 

3. Ecaterina Iovu 

Pe parcursul celor 15 ani de activitate TDV a fost și o școală, o pistă de decolare 

pentru foarte mulţi tineri activi și inteligenţi. Cei mai mulţi dintre angajaţii TDV +pși-

au început activitatea în cadrul organizaţiei ca voluntari. 

În 2012 echipa TDV a avut următoarea componenţă: 

1. Director Executiv: Cristina Balan 

2. Manager de birou: Cristina Dolgher 

3. Coordonator Politici Publice: Nicolae Procopie 

4. Coordonator Logistică și Monitorizare Financiară: Veronica Harea 

5. Coordonator Program Voluntariat: Daniela Moisei 

6. Coordonator Tehnic: Tatiana Roșca 

7. Contabil: Valentina Ianoglo 
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III. Programe TDV 

Menţinerea secretariatului Coaliţiei Voluntariat 

TDV este organizaţia ce menţine 

secretariatul Coaliţiei pentru promovarea 

legii și activităţii de voluntariat.  

În 2012 în cadrul celor 12 ședinţe ale 

Coaliţiei Voluntariat organizate de către 

TDV, au fost consultate mai multe 

Hotărâri de Guvern cu privire la 

activitatea de voluntariat din Republica 

Moldova și au fost planificate cele mai importante evenimente din domeniul 

voluntariat din Republica Moldova: Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV 

2012) și Festivalul Voluntarilor.  

Ca de fiecare dată, TDV a fost responsabil 

direct de organizarea Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului. Anul acesta 

în SNV am reușit să trezim spiritul 

voluntariatului și să implicăm peste 

111200 voluntari în cadrul activităţii „Hai 

Moldova!”, 300 de voluntari în activităţile 

organizate de către organizaţiile membre 

ale Coaliţiei Voluntariat, 4 Ambasade ale 

Republicii Moldova de peste hotare și Diaspora din aceste ţări și 5 voluntari străini. Pe 

parcursul celor 9 zile din SNV au fost desfășurate mai mult de 14 activităţi, beneficiari 

direcţi ai cărora au fost peste 1500 de persoane din mun. Chișinău și Bălţi, rai. 

Ungheni, Hâncești și Strășeni. 

Politici publice 

În 2012 TDV a continuat să promoveze Legea Voluntariatului Nr. 121 din  18.06.2010. 

În rezultat 85 de Coordonatori de Voluntari, Lucrătorii de Tineret și 7 reprezentanți 

ai Ministerelor din Republica Moldova au fost informaţi cu privire la conţinutul şi 
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stadiul implementării cadrului normativ 

din domeniul voluntariat, au învăţat care 

este procedura de creare a unui 

program de voluntariat și cum poate fi 

elaborat Regulamentul cu privire la 

implicarea voluntarilor, necesar în 

vederea obţinerii statutului de instituţie 

gazdă a activităţii de voluntariat. Acest 

rezultat a fost atins prin desfășurarea a 

3 ateliere de instruire în domeniul 

voluntariat pentru coordonatorii de 

voluntari şi lucrătorii de tineret din 

Republica Moldova.  

În urma acestor 3 ateliere am putut 

observa faptul că Lucrătorii de Tineret și 

Coordonatorii de Voluntari sunt dornici 

să afle mult mai multe lucruri cu privire 

la managementul voluntarilor. În acest 

scop au fost selectate 20 persoane pe parcursul a 5 zile, în cadrul Cursului de 

instruire “Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova în cadrul 

procesului de implementare a standardelor minime de calitate pentru activitatea de 

voluntariat”, au învăţat care sunt sarcinile coordonatorului de voluntari şi cum să 

creeze şi să dezvolte un program de voluntariat în cadrul organizaţiei. Particiăanţii și-

au dezvoltat abilităţile cu privire la recrutarea, motivarea și evaluarea voluntarilor. 

De asemenea TDV a colaborat cu mai multe ministere de resort în vederea grăbirii 

implementării Legii Voluntariatului. În 

septembrie a fost prezentat 

Departamentului Programe de Tineret al 

Ministerului Tineretului și Sportului 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire 

la înfiinţarea Comisiei de certificare a 

instituţiilor gazdă activităţii de 

voluntariat din Republica Moldova. 

Acest document urma să fie revizuit de 

http://tdvmoldova.wordpress.com/2012/12/20/tdv-a-desfasurat-cursul-de-instruire-in-domeniul-voluntariat-sarcinile-coordonatorului-de-voluntari-din-republica-moldova-in-cadrul-procesului-de-implementare-a-standardelor-minime-de-calitat/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2012/12/20/tdv-a-desfasurat-cursul-de-instruire-in-domeniul-voluntariat-sarcinile-coordonatorului-de-voluntari-din-republica-moldova-in-cadrul-procesului-de-implementare-a-standardelor-minime-de-calitat/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2012/12/20/tdv-a-desfasurat-cursul-de-instruire-in-domeniul-voluntariat-sarcinile-coordonatorului-de-voluntari-din-republica-moldova-in-cadrul-procesului-de-implementare-a-standardelor-minime-de-calitat/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2012/12/20/tdv-a-desfasurat-cursul-de-instruire-in-domeniul-voluntariat-sarcinile-coordonatorului-de-voluntari-din-republica-moldova-in-cadrul-procesului-de-implementare-a-standardelor-minime-de-calitat/
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către MTS și transmis spre avizare Guvernului. La pachet cu această hotărâre a fost 

transmis și Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova 

în vederea creării premiselor pentru a fi posibilă rambursarea cheltuielilor de 

transport a voluntarilor de către instituţia gazdă. În ciuda mai multor ședinţe cu 

reprezentanţii acestui Minister, până în prezent Hotărârea nu a fost examinată. 

Programul de caritate 

Pe parcursul celor 15 ani de activitate TDV a desfășurat mai multe programe de 

caritate, beneficiari ale cărora au fost 

persoanele în etate din sfera cultură, 

persoanele cu dezabilităţi, persoane 

afectate de HIV/SIDA și Narcomanie.  

Din 2010 TDV a demarat Programul de 

caritate ”Adoptă un sat”, program care a 

fost continuat și în anul 2012.   

Pe parcursul acestui an am organizat 4 

activităţi de caritate, în cadrul cărora au 

beneficiat de suport material peste 120 

de familii social-vulnerabile din 

localităţile ”adoptate” de către noi – 

Mirești (Hâncești) și Micăuţi (Strășeni). 

Unul din obiectivele principale pe care ni 

le-am propus pentru acest an și l-am 

realizat cu succes a fost să implicăm 

beneficiarii în activităţi de voluntariat și 

în viaţa comunităţii din care fac parte.  
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De asemenea, ne mândrim cu faptul că în acest an am reușit să implicăm în 

activităţile de caritate o mulţime de moldoveni de peste hotare, colaborând cu 

Diaspora din Cehia, Ungaria, Italia, Estonia și 

chiar cu o persoană din Marea Britanie. Darurile pe care noi le-am repartizat în cadrul 

a 3 activităţi au fost donate de către persoane de peste hotare. 

 

Studiu de caz: 

 

În cea de-a șasea zi din SNV 2012 am desfășurat o activitate de caritate de amploare 

în satul Mirești, Hâncești. Beneficiari direcţi ai acestei activităţi au fost membrii a 

peste 75 de familii din localitate, care au primit în dar pachete cu produse 

alimentare, haine și jucării.  

Cel mai important rol l-au jucat gospodarii din acest sat, care l-a îndemnul nostru, 

beneficiind de finanţarea Primăriei, au curăţit 6 fântâni din regiunile în care locuiesc 
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preponderent persoane în etate și nu există conductă de aprovizionare cu apă 

potabilă. Gospodinele au avut responsabilitatea să prepare masa pentru lucrători pe 

întreaga durată a procesului de lucru, iar copiii au pregătit un recital de poezii pentru 

oaspeţi și mesaje de mulţumire pentru Ambasadele Republicii Moldova din Cehia, 

Ungaria, Italia și Estonia. Aceasta a fost și mai mare realizare a noastră - prin 

intermediul unei singure activităţi 

am reușit să implicăm un sat întreg, 

fiecare membru al familiei având un 

rol aparte în desfășurarea activităţii. 

Promovarea unui mod 
sănătos de viaţă 

Încă din primii ani de activitate, unul dintre principalele scopuri ale TDV au fost 

promovarea modului sănătos de viaţă și prevenirea discriminării persoanelor 

infectate cu HIV/SIDA. În 2012 la fel am 

desfășurat activităţi în cadrul căruia 

peste 330 de copiii au fost educaţi în 

spiritul modului sănătos de viaţă și non-

discriminării. 

În perioada 16 – 19 iulie 2012, TDV, ca 

secretariat al Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, împreună cu membrii Coaliţiei şi 

DGETS Chişinău au desfăşurat cea de-a 

III-a ediţie a Săptămânii Sănătăţii. 

Săptămâna Sănătăţii este un eveniment 

de promovare a modului de viaţă 

sănătos în rândul copiilor care se 

odihnesc în taberele de vară. În acest an 

circa 300 de copii, care îşi petreceau 

vacanţa în tabăra ,,Perlele Nistrului” de 

la Vadul lui Vodă, și-au îmbunătăţit 

cunoștinţele în domeniul modului sănătos de viaţă.  
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Pe parcursul celor 2 zile petrecute în tabăra copiii au fost instruiţi de către 25 de 

voluntari prin intermediul jocurilor şi activităţilor interactive la temele “Alimentaţia 

sănătoasă şi aditivii alimentari”, “Efectele negative ale fumatului şi ale consumului de 

alcool” și “Percepţia corectă a dizabilităţii și prevenirea traumatismelor”. Un grup din 

tabără a participat la Teatrul Social cu tematica “Incluziunea persoanelor cu 

dizabilităţi”. Copiii au pregătit împreună cu voluntarii o temă pentru acasă, care să 

promoveze un mod de viaţă sănătos, pe care au prezentat-o a doua zi în cadrul unui 

concert. Pentru implicarea activă și entuziasm fiecare copil a fost premiat. 

La data de 3 decembrie 2012 TDV, împreună cu câţiva voluntari activi, a organizat la 

Liceul Academiei de Știinţe din Moldova o dezbatere pe tematica “Incluziunea socială 

a persoanelor HIV pozitive”. Prin intermediul jocurilor și al studiilor de caz, 

participanţii la eveniment au discutat despre problemele cu care se confruntă 

persoanele infectate cu HIV în viaţa de zi cu zi și despre modul prin care am putea să 

diminuăm excluderea social a acestora.  

Consolidarea Programului de 
Voluntariat  

în cadrul organizaţiei 

În august 2012 TDV a demarat procedura 

de recrutare a unor noi voluntari. 

Voluntarii recrutaţi au beneficiat de o serie 

de instruiri, care au avut ca scop 

pregătirea unor voluntari calificaţi în 

domeniul voluntariat şi consolidarea 

echipei. Printre temele abordate în cadrul 

atelierelor se numără: TDV - organizaţie ce 

promovează activ conceptul de 

voluntariat, modul sănătos de viaţă şi 

incluziunea socială (istoricul TDV); 

voluntariatul şi beneficiile pe care acesta 

le aduce; cadrul legal în domeniul 

voluntariatului (Legea Voluntariatului şi 

Regulamentul de aplicare a acestei legi, Ghidul Coordonatorului de Voluntari); 

leadership şi comunicare.  
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În urma acestor activităţi TDV a reuşit să formeze o echipă de 25 de voluntari activi, 

care ulterior s-au implicat cu devotament în activităţile pe care TDV le-a desfăşurat şi 

chiar au organizat şi singuri unele evenimente (Dezbaterea “Incluziunea socială a 

persoanelor HIV pozitive”). 

Împreună cu echipa de voluntari TDV a reuşit să elaboreze un draft al Regulamentului 

Intern cu privire la implicarea voluntarilor, care urmează a fi finalizat în 2013. 
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 IV. “TDV – o experiență de 15 ani  

în promovarea voluntariatului” 
În 2012 TDV a sărbătorit 15 ani de 

activitate a asociaţiei, 15 ani de 

promovarea a voluntariatului, a modului 

sănătos de viaţă și a incluziunii sociale. 

Cu această frumoasă ocazie la data de 5 

decembrie 2012, de Ziua Internaţională 

a Voluntariatului, TDV a organizat un 

eveniment de amploare de promovare a 

voluntariatului în cadrul căruia a fost 

oferit un omagiu tuturor celor care au încurajat voluntariatul, care prin acţiunile sale 

au creat premise pentru dezvoltarea sectorului civil în Republica Moldova. 

Evenimentul, care a avut loc la Palatul Republicii, a reuşit să adune peste 170 de 

voluntari activi, reprezentanţi ai autorităţilor publice, finanţatori, parteneri, scumpi 

prieteni și TDV-iști din toate generaţiile. Printre invitaţii TDV-ului s-au numărat 

VicePrim-Ministrul Republicii Moldova - Domnul Mihai Moldovanu, Ministrul 

Economiei – Domnul Valeriu Lazăr, Ministrul Apărării – Domnul Vitalie Marinuţă, 

Corina Fusu, Petru Lucinschi, Chiril Lucinschi, Tudor Darie, Ambasadoarea Suediei în 

Republica Moldova – Doamna Ingrid Tersman și multe alte persoane dragi nouă. 

Președintele Parlamentului, domnul Marian Lupu ne-a trimis un mesaj de felicitare. 
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V. Donatori și parteneri 
Pe parcursul anului 2012 TDV a beneficiat de finanțare în cadrul a 2 mari proiecte 

de către: 

1. FHI 360 – Proiectul “Elaborarea şi implementarea politicilor de stimulare a 

voluntariatului în Republica Moldova”  

2. Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – Proiectul “Consolidarea 

voluntariatului în Republica Moldova prin implicarea activă a tinerilor”.  

Alte finanțări de care am beneficiat pe parcursul anului 2012, dar care nu au fost 

incluse în proiecte sunt: 

1. Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova ne-a asigurat cazarea, 

alimentaţia și transportul în cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii; 

2. Parlamentul Republicii Moldova a donat suma de 27637 lei pentru desfășurarea 

evenimentului de serbare a celor 15 ani de activitate TDV “TDV – o experienţă de 

15 ani în domeniul voluntariat !”; 

3. Ministerul Apărării al Republicii Moldova ne-a oferit în dar pentru evenimentul de 

celebrare a celor 15 ani de activitate Fanfara Armatei Naţionale și o trupă de Step 

Dans. 

Parteneri în desfășurarea activităților în 2012 au fost: 

1. Primăria Municipiului Chișinău 

2. Ambasada Republicii Moldova în Italia 

3. Ambasada Republicii Moldova în Estonia 

4. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria  

5. Ambasada Republicii Moldova în Cehia 

6. Primăria comunei Mirești, r. Hâncești 

7. Primăria comunei Micăuţi, r. Strășeni 

8. Consiliul Raional Cahul 

9. Jazz Hotel 

10. Verista Print 

11. Rusnac  Mold-Aqua 

12. Amplica 

13. Unimedia 

14. Denis Jardan 
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Am reușit să acumulăm donații pentru programul de caritate TDV datorită mai 

multor persoane cu suflet mare: 

1. Sergiu Prisăcaru 

2. Corina Păpușoi 

3. Rusalina Russu  

4. Iuliana Cantaragiu  

5. Liliana Caraulan 

6. Corina Fusu 

7. Victoria Morozov  

8. Svetlana Plămădeală 

9. Silvia Apostol 

10. Diana Croitoru 

11. Inga Armașu ș. a. 
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VI. Coaliții și rețele 
Asociaţia “Tinerii pentru dreptul la viaţă” asigură secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii și activităţii de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) și este membră a 

Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova. 

Coaliţia Voluntariat a fost creată în anul 2006 cu scopul de a promova ideea / 

valorile voluntariatului, de a spori implicarea cetăţenilor Republicii Moldova în 

activităţi de voluntariat și de a promova aprobarea / funcţionarea legii cu privire la 

voluntariat.  

Cele mai mari evenimente organizate de Coaliţia Voluntariat sunt: 

 Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV) “Hai în gașca voluntarilor !” în cadrul 

căreia sunt desfășurate activităţi de voluntariat care implică persoane de pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. În 2012 a avut loc ce-a de-a VI-a ediţie a SNV-ului. 

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

premiaţi cei mai activi voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2012 s-a 

desfășurat cea de-a X-a ediţie a Festivalului Voluntarilor.  

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop  consolidarea sectorului 

neguvernamental şi promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. Această 

activitate se desfășoară o dată la 2 ani, iar în 2013 va avea loc cea de-a II-a ediţie.  

 

 

Consiliul Naţional al Tinerilor 

din Moldova este o reţea formată din 32 de organizaţii nonguvernamentale de 

tineret ce are ca scop elaborarea și promovarea politicilor de tineret, promovarea 

drepturilor omului și a incluziunii sociale și dezvoltarea capacităţilor organizaţionale 

ale organizaţiilor de tineret. 
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VI. Diplome și scrisori de recunoștință 
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VII. Raportul Financiar 
Bilanțul    contabil 

La data  de 31.12.2012 (MDL) 

 
 

Indicatori 

La finele perioadei 
de gestiune 

curentă 
31.12.2012 

La finele perioadei 
de gestiune 
precedentă 
31.12.2011 

 ACTIV   

1 Active pe termen lung   

1.1 Active nemateriale 5223 9699 

1.2 Active materiale pe termen lung 13312 9686 

 Total active pe termen lung 18535 19385 

2. Active curente   

2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale 1950 12792 

2.2 Creanţe pe termen scurt  1805 16758 

2.3 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 1 1 

2.3 Mijloace băneşti 18469 10067 

2.4 Alte active pe termen scurt 7785 1444 

 Total active curente 30010 41062 

 Total general -ACTIV 48545 60447 

 PASIV   

3 Capital propriu   

3.1 Fondul de imobilizări necorporale 5223 9699 

3,2 Fondul de imobilizări corporale 13312 9686 

 Total capital propriu 18535 19385 

4 Datorii pe termen lung calculate   

4.1 Finanţări şi incasări cu destinaţie specială 13911 11062 

 Total datorii pe termen lung 13911 11062 

5 Datorii pe termen scurt   

5.1 Venituri anticipate curente 3757 29720 

5.2 Datorii privind retribuirea muncii 9185  

5.3 Datorii privind asigurările 2985  

5.2 Datorii pe termen scurt calculate 172 280 

 Total datorii pe termen scurt 16099 30000 

 Total general-PASIV 48545 60447 

 
 

Director Executiv                                                         Cristina Balan 

 

Contabil                                                                       Valentina Ianoglo 
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AO „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) 

c/f 1012620001490                

1.Existența şi mişcarea activelor pe termen lung 

 

Indicatori 
Active 

existente la 
01.01.2011 

Întrări Ieşiri 

Active 
existente la 
31.12.2012 

(col.3+col 4-col 
5) 

Suma de 
amortizare 

acumulată la 
31.12.2012 

Valoarea 
de bilanț 

(col.6-
col.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Active 
nemateriale 

13479,00   13479,00 8256,00 5223,00 

2 Active materiale 84867,00 7671,00  92538,00 79226,00 13312,00 

 Total 98346,00 7671,00  106017,00 87482,00 18535,00 

 

2.Existența şi mişcarea activelor curente 

 

 Indicatori 
Active 

existente la 
31.12.2011 

Intrări Ieşiri 

Active 
existente la 
31.12.2012 

(col.3+col 4-col 
5) 

Suma de 
uzură 

acumulată 
la 

31.12.2012 

Valoarea de 
bilanț 

(col.6-col.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Materiale 12792,00 54792,00 65634,00 1950,00  1950,00 

2 OMVSD 17124,00  4407,00 12717,00 12717,00  

 

                                                     3.Datorii pe termen lung 

 

 
Sold inițial 

31.12.2011 
Intrări Ieşiri 

Sold final 

31.12.2012 

Finanțări şi incasări cu destinație 
speciale 

11062,00 446676,00 443827,00 13911,00 

 

4.Datorii față de finanțator 
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Anul 2012 (lei) 

Nr/o Finanțator/proiect 
Sold 

inițial 

Intrări 

 
Ieşiri Sold final 

1 Academia de Dezvoltare Educațională (AED)     

a) Elaborarea şi implimentarea politicilor de 
stimulare a voluntariatului în R.Moldova 

9677 224777 234454  

 

2 Ministerul Tineretului si Sport     

a) "Consolidarea voluntariatului in RM prin 
implicarea activa a tinerilor" 

 221899 208394 13505 

3 Alte incasari 1385  979 406 

 Total 11062 446676 443827 13911 

 

Cheltuielile mijloacelor financiare desfăşurate pe articole: 

Anul 2012   

 (lei) 

 Articole de cheltuieli Total 

Inclusiv: 

FHI 360 
Ministerul 

Tineretului si 
Sportului 

Alte incasari 

 Sold la 01.01.2012 11342 9957  1385 

 Întrări 446676 224777 221899  

 Ieşiri-inclusiv: 439549 230176 

 

208394 979 

1 Active corporale  7671 7671   

2 Cheltuieli de întreținere-
inclusiv: 

 33207 25105 8102  

2.1 comunicaţii  12887 9587 3300  

2.2 internet  2310 2310   

2.3 energia electrică 6893 4618 2275  

2.4 energia termică 8994 7018 1976  
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2.5 apă  1929 1378 551  

2.6 solubrizare 194 194   

3 Salarii /onorarii 

inclusiv: 

242375 145232 97143  

3.1 Personalul organizaţiei 174001 107208 66793  

3.2 Consultanţi şi experţi 17600 7600 10000  

 Impozite (23%contribuţii 
sociale+3.5%asigurarea 
medicală de la patron) 

50774 30424 20350  

4 Birotică 9632 4329 5303  

5 Produse alimentare 8202 4847 3355  

6 Toner , cartridge, drum 
developer, 

11199 6919 4280  

7 Alte materiale 1666 523 1143  

8 Combustribil 763  763  

9 Editare materiale 
promotionale (baner, 
invitații, pliante, printare 
raport) 

23852 15680 

 

8172  

10 Alimentare (şedințe 
Coaliție/voluntari, training 
etc.) 

43232 7725 35507  

11 Cazare 4705  4705  

12 Menținerea paginii Web 2468  2468  

13 Servicii  de Instruire 5100 5100   

14 Servicii foto/video montare 30000  30000  

15 Cheltuieli de transport 10352 4900 5452  

16 Servicii bancare 4285 2145 2001 139 

 Alte cheltuieli 840   840 

 Sold la 31.12.2012 18469 4558 13505 406 

 

 


