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Introducere 

Asociaţia Obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este o organizaţie neguvernamentală de 

tineret care a fost formată în iunie 1997 şi înregistrată oficial la 9 septembrie 1997. La 20 noiembrie 

1997 a fost înregistrată o filială a TDV în Bălţi. Astfel a început să lucreze prima organizaţie de tineret 

din Republica Moldova în care au fost încadraţi activ tineri afectaţi de narcomanie şi care trăiesc cu 

HIV/SIDA. TDV menţine din 2006 Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi este organizaţie membră a Consiliului Naţional al Tineretului din 

Moldova (CNTM).  

 

TDV activează în baza susţinerii financiare din partea donatorilor internaţionali şi naţionali, cotizaţiei 

de membru TDV, precum şi graţie activităţii voluntarilor. Asociaţia este cunoscută datorită 

programelor, proiectelor şi acţiunilor sale de către tinerii din întreaga ţară, dar şi de organizaţiile 

societăţii civile, instituţiile publice, instituţiile internaţionale şi media. În tot acest timp a crescut 

personalităţi, medici, jurnalişti, lideri ai societăţii civile etc. care au devenit persoane cu rol important 

în alte organizaţii de profil social din Republica Moldova şi de peste hotare.  

 

PROFILUL ORGANIZAŢIEI 

Viziunea TDV este de a deveni cea mai competentă organizaţie resursă în promovarea voluntariatului, 

unui mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. 

 

Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui 

mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. 

 

Valorile TDV 

TDV are 10 valori. Acestea sunt: 

 Voluntariat; 

 Mod de viaţă sănătos;  

 Caritate; 

 Toleranţă;  

 Respect; 

 Responsabilitate; 

 Profesionalism; 

 Spirit de echipă; 

 Transparenţă;  

 Cooperare. 

file:///F:/cd_tdv/TDVWEB/ROMAN/balti.htm
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Direcţiile de activitate coincid cu scopurile din Statutul TDV:  

 Promovarea voluntariatului; 

 Promovarea unui mod de viaţă sănătos; 

 Promovarea dezvoltării durabile - prin diferite tipuri de activităţi (ecologice, de mediu, 

patrimoniu etc.); 

 Prevenirea excluderii sociale a tinerilor; 

 Desfăşurarea acţiunilor de caritate. 

 

În promovarea voluntariatului domeniile de expertiză sunt: crearea şi menţinerea de coaliţii; advocacy, 

lobby şi negociere; planificare strategică; elaborarea de documente de politici publice; crearea 

infrastructurii de voluntariat în R. Moldova; ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi a celui 

conex sectorului de voluntariat în R. Moldova; instruire în crearea şi gestionarea unui Program de 

Voluntariat; organizarea principalelor evenimente naţionale de promovare a voluntariatului. 

 

În promovarea unui mod sănătos de viaţă şi dezvoltarea conceptului de caritate în vederea 

incluziunii sociale domeniile de expertiză sunt: crearea de activităţi şi programe de caritate; 

organizarea de campanii de colectarea a donaţiilor; organizarea de ateliere de instruire şi seminare de 

informare cu privire la stilul sănătos de viață; realizarea de evenimente de sănătate; crearea şi 

menţinerea de reţele; advocacy pentru promovarea legislaţiei în domeniul sănătăţii; crearea şi 

implicarea în campanii naţionale de sănătate.  

 

ISTORICUL TDV  

În 2006, TDV a creat Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliția Voluntariat) 

din care fac parte 5 ONG-uri active din sectorul voluntariat şi 2 rețele de ONG-uri care a avut ca 

parteneri Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport 

a mun. Chişinău. Coaliţia Voluntariat este o structură non-formală umbrelă a organizațiile active în 

domeniul voluntariat din Moldova care asigură stimularea politicilor naţionale de voluntariat.  

 

Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 a fost adoptată după 4 ani de acţiuni de advocacy şi 

lobby făcut de TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. 

TDV a elaborat şi negociat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului forma finală a Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 

121 din 18 iunie 2010 adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la 

implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010. TDV reprezintă Coaliţia Voluntariat la 

şedinţele cu autorităţile publice centrale şi organizaţiile societăţii civile şi este responsabil de 

efectuarea negocierilor.  
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TDV, ca Secretariat şi Coordonator al grupului III intersectorial – alcătuit din reprezentanţi ai 

Comisiilor parlamentare, Guvernului, Ministerelor de resort şi ai OSC – a elaborat şi consultat în cadrul 

grupului Obiectivul general 3 din Planul de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 

2012 – 2015 care ulterior a fost inclus în documentul final adoptat de Parlament prin Legea Nr. 205 

din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–

2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei.  

 

În prezent toate documentele de politici publice (studii şi rapoarte) din sectorul voluntariat au fost 

elaborate de TDV, amintim aici: Infrastructura voluntariatului corporativ în Republica Moldova – 

potenţial şi cale de urmat (studiu de politici publice); Conceptul de implementare a acţiunilor de 

voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 

(SDSC) 2012 – 2015 (studiu de politici publice); Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de 

Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015;  Raportul de monitorizare a implementării acţiunilor 

de voluntariat din Obiectivul general 3 al  Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii 

Civile (SDSC) 2012 – 2015; Lista propunerilor Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat privind implementarea Acţiunii 3.1.2.2. din Planul de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a 

Societăţii Civile 2012 – 2015. În primul document TDV a creionat modul cum va arăta infrastructura de 

voluntariat în Moldova şi a elaborat Ghidul Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova 

pentru a asigura buna funcţionare a instituţiei gazdă activităţii de voluntariat din Moldova.  

 

Pentru a ajusta cadrul legislativ şi normativ de bază şi a celui conex sectorului de voluntariat în R. 

Moldova, TDV a elaborat proiecte de acte normative, cum ar fi: Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat; proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

10 din 05 ianuarie 2012. 

 

TDV a organizat workshop-uri şi cursuri de instruire privind crearea Programelor de Voluntariat: 

Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Moldova în procesul de implementare a standardelor 

minime de calitate pentru activitatea de voluntariat (curs de instruire, 10-15 decembrie 2012); 

Workshop-uri de informare în sectorul voluntariat în regiunea de Centru, Sud şi Nord a Republicii 

Moldova (3 iulie şi 15 – 16 noiembrie 2012). 

 

TDV a coordonat organizarea primei ediţii a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului (2011) şi toate 

cele opt ediţii consecutive ale Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV), evenimentul ajungând 

anul acesta la ediţia a VIII-a. 

 

Încă de la înfiinţare (anul 1997) TDV s-a implicat în diverse activităţi de caritate, cum ar fi susţinerea 

unor persoane publice în etate, a unor persoane aflate în situaţii de risc şi a unor copii / familii sărace. Din 
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2010 a fost creat Programul de caritate al Asociaţiei TDV ‘’Adoptă un sat” care are drept scop 

consolidarea unei relații mai bune în familie şi minimizarea riscului de abandon al copiilor, abilitarea 

familiile cu venituri reduse de a-şi creşte copii acasă. Periodic pe parcursul anului organizăm campanii de 

colectare a donaţiilor (haine, încălţăminte, produse alimentare și igienice, rechizite şcolare, jucării 

etc.) pentru circa 600 de copii şi familiile lor din satele Ruseştii Noi (raionul Ialoveni) şi Mireşti (raionul 

Hânceşti), cum ar fi ”Moş Crăciun există” (organizată în decembrie). Din 2012 în lunile aprilie-mai 

pentru Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), precum şi pe parcursul anului sunt colectate 

donaţii de la ambasadele şi diasporele R. Moldovei din Cehia, Ungaria, Estonia etc. şi organizate 

activităţi de voluntariat de caritate.  

 

În cadrul Programului de caritate se organizează ateliere de instruire cu privire la stilul sănătos de 

viață (daunele consumului de alcool și fumatului, igiena personală, miturile cu privire la HIV/SIDA și 

tuberculoza, valoarea vieţii, alimentare echilibrată), precum şi ateliere practice (confecționarea 

brățărilor, agrafelor și felicitărilor etc.), continuându-se în acest mod tradiţia TDV de a organiza 

activităţi de instruire în domeniul sănătăţii, cum ar fi: ciclu de seminare de informare despre un mod 

sănătos de viaţă organizate în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport din mun. 

Chişinău în instituţiile preuniversitare de învăţământ (2002-prezent); ateliere de informare a 

adolescenţilor şi tinerilor asupra protejării sănătăţii reproductive şi modului sănătos de viaţă ca sprijin 

pentru Programul Naţional de Planificare a Familiei şi Sănătatea Reproducerii (2003-2004); formarea 

formatorilor în promovarea unui mod sănătos de viaţă în cadrul proiectului „Moldova Y-Peer” (2004-

2005); instruirea ONG-urile din domeniu HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei din diferite regiuni ale republicii 

cu accent pe organizaţii din regiunile Transnistreană şi Găgăuză (2005-2006); seminare de informare 

organizate în domeniul profilaxiei infecţiei HIV/SIDA în instituţii preuniversitare şi universitare, cât şi 

ONG-uri membre ale Reţelei Social (2005-2007), informarea adolescenţilor şi tinerilor din 

penitenciarul din Lipcani despre dreptul la protecţie socială a tinerilor, modul de viaţă sănătos şi 

reintegrare în societate (2007). 

 

TDV organizează Săptămâna Naţională a Sănătăţii, ajunsă anul acesta la ediţia a IV-a, eveniment 

centrat în special pe instruirea copiilor şi adolescenţilor în taberele şcolare de vară şi care promovează 

valorile participării civice şi ale voluntariatului, precum şi al modului sănătos de viaţă.  

 

Din septembrie 2002 până în prezent, TDV s-a implicat în crearea şi menţinerea Reţelei Organizaţiilor 

din Moldova ce activează în domeniul HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei (Reţea SIDA), precum şi în activităţile 

acesteia. TDV s-a implicat activ prin activităţi de advocacy în promovarea legislaţiei în domeniul 

sănătăţii, fiind adoptată în 2007 Legea cu privire la profilaxia infecţiei cu HIV/SIDA, ratificată 

Convenţia cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul Tutunului şi adoptată Legea cu 

privire la tutun şi la produsele din tutun, iar în prezent TDV desfăşoară activităţi de promovare a noii 

legi antitutun.  
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TDV s-a implicat activ în campanii naţionale de sănătate, cum ar fi Campania Informaţională şi 

Educaţională „PRO Sănătate” desfăşurată de UNFPA (2003-2004), Campania de profilaxie a infecţiei 

HIV/SIDA susţinută de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (2005-2007), Expoziţia de lucrări 

fotografice „Drogul - ucide” (2005-2008) şi Campania antitutun „Respiră aer mai curat!” (2013-2014). 

În cadrul ultimei campanii, de Ziua Mondială fără Tutun, au fost distribuite materiale informaţionale 

pentru părinţii şi poliţişti care fumează în locuri publice, a fost lansată pe Facebook o campanie cu 

fotografii însoţite de mesajul „Eu aleg viaţa fără tutun pentru că…”, iar voluntarii TDV au fost implicaţi în 

filmări cu camera ascunsă care probează că alcoolul și țigările sunt procurate de către minori cu uşurinţă.  

 

Pentru mai multe informaţii vedeţi în CV-ul TDV toate proiectele desfăşurate de la înfiinţare. 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/cv_tdv-2014.pdf
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I. Conducerea şi echipa TDV 

ORGANIGRAMA TDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDV are următoarea structură organizatorică: Adunarea Generală (organul suprem de conducere); 

Consiliul de Administrare (Conducere), condus de Preşedinte (organul de conducere permanent, 

subordonat Adunării Generale, care realizează leadership-ul şi buna guvernare în perioada dintre 

şedinţele Adunările Generale); Comisia de Cenzori (organul de control şi revizie financiară subordonat 

Adunării Generale); Consiliul de Supraveghere (organul de control subordonat Adunării Generale care 

supraveghează întreaga activitate a structurilor organizatorice); Biroul Executiv, condus de Directorul 

Executiv (gestionează activităţile de zi cu zi ale asociaţiei şi implementează în practică misiunea, 

strategiile, şi politicile asociaţiei); membru (orice persoana fizică sau juridică implicată în una sau mai 

multe din structurile organizatorice TDV).  

 

Consiliul de Administrare (Conducere) conform Statutului TDV este constituit din minim 3 persoane care 

adoptă decizii cu o majoritate simplă de voturi. Componenţa, funcţionarea şi recrutarea noilor membri 

ai Consiliului de Administrare, relaţia dintre Consiliu şi Executiv, conflictele de interese şi 

confidenţialitatea sunt reglementate în Regulamentul de ordine interioară a Consiliului de 

Adunarea Generală 

Consiliul de Conducere Comisia de Cenzori Consiliul de supraveghere 

Preşedinte 

Biroul Executiv 

Director Executiv 

 

Voluntari 

Coordonator Logistică şi 

Monitorizare Financiară 

 

Coordonator de Voluntari 

 

Contabil 

 

Coordonator Politici 

Publice 
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Administrare al TDV elaborat în 2013 cu suport FHI360 prin USAID şi implicarea experţilor de la 

Centrul de Instruire si Consultanta Organizaţională (CICO).  

 

Componenţa Consiliului de Administrare este următoarea: 

1. Antoniţa Fonari – Președinta TDV; 

2. Oxana Ţurcanu; 

3. Ecaterina Iovu. 

 

În anul 2014 echipa TDV a avut următoarea componenţă: 

1. Director Executiv interimar: Nicolae Procopie (inclusiv Coordonator Politici Publice); 

2. Coordonator Logistică și Monitorizare Financiară: Veronica Harea şi Veronica Gorgos (din 1 

octombrie 2014); 

3. Contabil: Valentina Ianoglo; 

4. Coordonator Program Voluntariat: Doina Crăciun şi Olga Bernaz (din 1 iulie 2014); 

5. 25 de voluntari. 

 

Resursele umane au fost gestionate conform Politicii de resurse umane TDV, document elaborat în 

2013 cu suport FHI360 prin USAID pe baza modelului Centrului de instruire şi Consultanţă 

Organizaţională (CICO) în cadrul Programului USAID „Dezvoltarea Societăţii Civile în Moldova”. 

Documentul conţine politica cu privire la angajarea personalului, supervizarea activității și evaluarea 

performanțelor profesionale, dezvoltarea profesională a personalului, organizarea și remunerarea 

muncii, precum şi evidența și administrarea personalului. Tot în 2013 cu suport FHI360 prin USAID s-a 

elaborat Manualul de proceduri financiare interne TDV care include responsabilităţile financiare, 

procedura de bugetare, de raportare financiară, de gestionare a mijloacelor băneşti, de achitare a 

salariilor / onorariilor, de delegare în scopuri de serviciu, de achiziţionare, punerea / scoaterea în / din 

funcţiune a mijloacelor fixe, de utilizare şi menţinere a echipamentului şi mobilierului, precum şi de 

inventariere a patrimoniului. 
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II. Coaliţii şi reţele 

Asociaţia Obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este o organizaţie membră a Consiliului 

Naţional al Tinerilor din Moldova (CNTM) şi menţine din 2006 Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii și activităţii de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). 

 

CNTM este o reţea formată din 34 de organizaţii nonguvernamentale de tineret care promovează 

participarea activă a tinerilor în dezvoltarea societăţii prin consolidarea structurilor asociative de 

tineret, implementarea de programe şi activităţi de instruire, informare, lobby şi de consultare 

precum şi reprezintă structurile asociative de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile 

guvernamentale, a forurilor sau instituţiilor naţionale şi internaţionale de tineret. 

 

Coaliţia Voluntariat este o formaţiune neinstituţionalizată care funcţionează în baza principiului 

benevol. Obiectivele acesteia sunt: facilitarea cunoaşterii, comunicării şi colaborării între organizaţiile 

membre; promovarea imaginii ONG din domeniu şi a voluntariatului la nivel comunitar şi 

guvernamental; promovarea modelelor reuşite, naţionale şi internaţionale, de promovare a 

voluntariatului; dezvoltarea voluntariatului ca o resursă viabilă şi de neînlocuit pentru soluţionarea 

multor probleme cu care se confruntă societatea; informarea publicului, cu accent pe tineri, privind 

ideea şi valorile voluntariatului; promovarea aprobării şi funcţionării legii cu privire la voluntariat.  

 

Organizaţiile membre şi partenere ale Coaliţiei Voluntariat sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDV, în cadrul Coaliţiei Voluntariat, este responsabil de: asigurarea activităţii de Secretariat a Coaliţiei; 

coordonarea activităţilor din cadrul coaliţiei; organizarea procesului de comunicare între membrii; 

accesarea şi administrarea de resurse financiare care să asigure buna funcţionare a coaliţiei. 
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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 2014 a avut loc ce-a de-a VIII-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. Pe 7 decembrie 2014 la Teatrul Eugen Ionescu s-a 

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

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop  consolidarea sectorului neguvernamental şi 

promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

 

TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii și activităţii de voluntariat (Coaliţia 

Voluntariat) este responsabil de implementarea a 24 de acţiuni de voluntariat asumate în parteneriat 

a autorităţilor publice responsabile în implementarea Obiectivului general 3 al Planului de acţiuni a 

Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015: 

 

2012 2013 2014 2015 

Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat* Ministerul 

Tineretului şi Sportului   

Acţiunea 3.2.4.1. Organizarea Săptămînii naţionale a voluntariatului, a Festivalului voluntarilor şi a Conferinţei naţionale 

a voluntariatului * Ministerul Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.4.6. Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul 

voluntariatului (pentru fiecare tip de voluntariat): voluntariatul tinerilor; voluntariatul 

internaţional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul 

vârstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip 

„Hai, Moldova!”), voluntariat online. * Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Acţiunea 3.2.3.1. Adaptarea paginii web www.cnv.md astfel 

încît ea să devină o bază naţională de date cu privire la 

voluntariat şi conectarea la aceasta a paginilor instituţiilor/ 

organizaţiilor cu statut de instituţie gazdă pentru activităţi de 

voluntariat* Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

 Acţiunea 3.2.4.2. Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în 

diverse domenii* Ministerul Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea şi promovarea Codului etic al 

voluntarului care să includă standarde etice şi principiile 

implicării* Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Acţiunea 3.1.2.7. Elaborarea mecanismelor legale şi 

ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de 

muncă în vederea folosirii forţei de muncă angajate şi a celei 
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voluntare, precum şi a implicării şomerilor, în activităţi de 

voluntariat * Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM) 

Acţiunea 3.2.4.4. Elaborarea şi promovarea Codului de bune 

practici în domeniul voluntariatului* Ministerul Tineretului 

şi Sportului 

Acţiunea 3.2.3.2. Crearea unui modul de interconectare a 

bazei de date de pe pagina www.cnv.md la baza de date 

națională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) * 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea înfiinţării unui Centru naţional 

de voluntariat independent şi a Şcolii naţionale a 

coordonatorilor de voluntari * Autorităţile Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.2.2. Stabilirea modalităţii de  certificare a 

instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii 

naţionale a coordonatorilor de voluntari* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.2.1.1. Crearea 

grupului de lucru consultativ la 

nivel naţional şi a reţelei de 

grupuri de lucru consultative 

locale în domeniul 

voluntariatului * Autorităţile 

Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.1.3. Dezvoltarea a 3 centre regionale de 

voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora * 

Autorităţile Publice Centrale 

Acţiunea 3.2.2.1. 

Elaborarea unei curricule 

de bază pentru instruirea 

coordonatorilor de 

voluntari şi a studenţilor 

instituţiilor de învăţămînt 

superior  * Ministerul 

Educaţiei 

Acţiunea 3.1.2.4. Ajustarea 

cadrului normativ conex privind 

participarea studenţilor la 

activităţi de voluntariat la nivel 

european şi internaţional şi 

privind măsurile de promovare a 

voluntariatului în rîndul 

studenţilor  * Ministerul 

Educaţiei 

Acţiunea 3.2.4.5. 

Realizarea studiului 

privind contribuţia 

voluntariatului în 

combaterea şi reducerea 

sărăciei* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.1.1. 

Ajustarea Legii 

voluntariatului şi a 

Regulamentului de 

aplicare a Legii 

voluntariatului (inclusiv din 

perspectiva voluntariatului 

internaţional şi păstrării 

datelor cu privire la 

voluntariat) * Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.2.2. 

Elaborarea listei complete a 

domeniilor de utilitate 

publică  şi a activităţilor de 

Acţiunea 3.1.1.3. Elaborarea 

nomenclatorului care stabileşte 

domeniile de formare 

profesională corespunzătoare 

Acţiunea 3.1.2.6. 

Elaborarea 

mecanismelor şi a 

formularelor statistice de 
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utilitate publică aferente * 

Ministerul Justiţiei, 

Comisia de Certificare 

domeniilor de utilitate publică, în 

vederea acordării creditelor 

educaţionale şi a vechimii în 

muncă * Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

raportare a activităţii de 

voluntariat pentru 

instituţiile gazdă * BNS 

Acţiunea 3.1.1.2.  

Elaborarea regulamentului 

de funcţionare a Comisiei 

de certificare şi control 

privind îndeplinirea 

standardelor minime de 

calitate de către instituţiile 

gazdă* Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Acţiunea 3.1.2.1. Modificarea 

cadrului normativ conex pentru 

a institui mecanismul de 

recunoaştere a perioadei de 

prestare a activităţii de 

voluntariat ca experienţă şi 

vechime în muncă * Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

 

Acţiunea 3.1.2.5. 

Elaborarea mecanismelor 

legale şi ajustarea cadrului 

normativ conex privind 

scutirea voluntarilor de la 

plata impozitului pe venit şi 

rambursarea cheltuielilor 

aferente activităţilor de 

voluntariat * Ministerul 

Finanţelor, Inspectoratul 

Fiscal de Stat 

Acţiunea 3.1.2.3. Ajustarea 

cadrului normativ conex pentru 

a institui mecanisme de abilitare 

a cetăţenilor străini pentru 

prestarea activităţii de 

voluntariat (inclusiv facilitarea 

obţinerii vizei de intrare şi a vizei 

de reşedinţă în Republica Moldova 

pe durata desfăşurării activităţii 

de voluntariat) * Ministerul 

Afacerilor Externe, Biroul 

Migraţie şi Azil din cadrul MAI 
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III. Donatori şi parteneri 

Pe parcursul anului 2014, TDV a beneficiat de finanţare în cadrul următoarelor proiecte : 

Denumire proiect Finanţator  Perioada Anul 
Buget 

MDL USD 

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

USAID prin FHI 
360  

01/08/2014-
30/04/2017 

2017 ? ? 

2016 ? ? 

2015 ? ? 

2014 79265 5673,94 

Total 780 941,00 55 901,28 

Consolidarea capacităţilor TDV 
inclusiv ca Secretariat al Coaliţiei 
Voluntariat 

CNTM 06/10/2014– 
30/11/2014 2014 8 150,00 583,39 

Voluntariatul – cheia schimbării 
sociale în Moldova 

Polish-American 
Freedom 
Foundation  

01/06/2014-
28/02/2015 

2015 0,00 0,00 

2014 24 960 1 786,68 

Total 24 960 1 786,68 

Promovarea voluntariatului prin 

extinderea activităţilor de 

voluntariat în rândul tinerilor 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului al RM  

01/07/2014-

31/01/2015 
2015 25 378 1 816,60 

2014 142 210 10 179,67 

Total 167 588 11 996,27 

1 $ = 13,97 MDL TOTAL 
2014 

284 860,56 18 223,68 

 

Proiectul finanţat de MTS a avut ca scop organizarea Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014, a 

Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2014 şi crearea Platformei Naţionale de Voluntariat a 

Republicii Moldova (http://voluntar.md/).  Proiectul finanţat de Polish-American Freedom Foundation 

a avut ca scop pregătirea unor organizaţii care activează în domeniul sănătăţii pentru a se implica 

activ în ambele evenimente.  

 

Proiectul finanţat de CNTM a vizat consolidarea capacităţilor organizaţionale TDV inclusiv ca 

Secretariat al Coaliţiei Voluntariat. În acest sens în cadrul Atelierului de planificare strategică TDV din 

26 – 28 noiembrie 2014, s-a elaborat noua Strategie de Dezvoltare Organizaţională (SDO) TDV 2015 

– 2017 şi Planului anual de acţiuni 2015 al acesteia. Documentele vizează modalitatea de îndeplinire 

http://voluntar.md/
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a acţiunilor de voluntariat pe care TDV ca Secretariat a Coaliţiei Voluntariat şi partener al autorităţilor 

publice şi le-a asumat în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015. De 

asemenea ele vor include modalitatea de implementare a Planului strategic de colaborare în 

domeniul voluntariatului între organizaţiile-resursă din România şi Republica Moldova elaborat cu 

Centrul National de Resurse pentru Voluntariat „Pro Vobis” la atelierul comun din Bucureşti, 4 iunie 

2014. Ele vor fi utilizate şi pentru a elabora Planurile anuale de acţiuni MTS – Coaliţia Voluntariat.  

 

Proiectul finanţat de USAID prin FHI 360 a vizat implementarea unor acţiuni din Obiectivul general 3 

al Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015, şi anume 

Acţiunea 3.1.1.2. ce viza elaborarea regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control 

privind îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă şi  adoptarea 

Regulamentului de funcţionare a Comisiei de Certificare a Instituţiei Gazdă activităţii de voluntariat şi 

Acţiunea 3.1.2.5.  ce prevedea rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de voluntariat. 

 

Principalii parteneri în desfășurarea activităţilor au fost: 

1. Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău; 

2. Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”; 

3. Ambasada Republicii Moldova în Estonia; 

4. Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia; 

5. Centrul National de Resurse pentru Voluntariat „Pro Vobis”. 

 

În afară de resursele financiare menţionate anterior, am reușit să acumulăm donaţii pentru 

Programul de caritate TDV „Adoptă un sat” datorită mai multor persoane cu suflet mare: 

1. Ana Gherman; 

2. Colin Altman; 

3. Corina Păpușoi; 

4. Ina Jelnova; 

5. Ina Prisăcaru;  

6. Inga Boicean-Armaşu;  

7. Inga Burlacu;  

8. Iuliana Cantaragiu; 

9. Liuda Păşcănean; 

10. Natalia & Adrian Lupusor; 

11. Octavian Bodorin;  

12. Olga Gordilă-Bobeico; 

13. Romanița Revenco; 

14. Victor şi Viorica Guzun;  

15. Victoria Morozov ș.a. 
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IV. Activităţi de promovare a voluntariatului şi a unui mod 

sănătos de viaţă 

Pregătirea principalelor activităţi naţionale de 

promovare a voluntariatului, Săptămâna Naţională 

a Sănătăţii (SNS) 2014 şi Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului (SNV), au debutat prin intermediul 

proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale 

în Republica Moldova” implementat de TDV în 

parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi 

Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia 

prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere 

„Regiunea în transformare” (RITA). 16 organizaţii, 

ONG-uri şi autorităţi publice centrale din Republica Moldova, au fost instruite în perioada 30 iunie – 4 

iulie 2014 în Lodz, Polonia, de către FERSO şi implicate în ambele evenimente. Fotografiile de la 

instruire pot fi văzute aici.  

 

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A SĂNĂTĂŢII (SNS) 2014, ediţia a IV-a 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediţia a IV-a, a fost organizată în perioada 3 – 10 august 

2014 de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de 

Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în cadrul proiectului 

„Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 

  

Cunoştinţele şi bunele practici obţinute de cele 3 

persoane din TDV instruite în Polonia au fost 

utilizate în cadrul a 5 zile de instruire desfăşurate de 

TDV în perioada 28 iulie – 1 august şi finalizate cu 

instruirea a 23 de instructori voluntari. În prima zi 

Oxana Ţurcanu a oferit informaţie interesantă cu 

privire la alimentaţia sănătoasă, igiena personală şi 

odihna calitativă, iar în a 2-a zi informaţie privind 

efectul pe care îl are consumul de alcool şi fumatul 

asupra organismului. Fotografiile distribuite le 

puteţi vedea aici şi aici. În a 3-a zi Liuba Ceban a învăţat că fiecare persoană este extrem de valoroasă, 

unică şi specială în felul său, iar Cristina Balan a explicat cum se poate realiza relaxarea în situaţii 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152500077702521.1073741880.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152542083542521.1073741881.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152544309997521.1073741882.263119737520&type=3


 

17 

 

stresante şi cum pot fi explicate toate aceste lucruri copiilor de diferite vârste, astfel încât să le fie 

captată atenţia şi transmis mesajul corect. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici. În a 4-a zi 

Ecaterina Rotaru a descris care sunt posibilităţile de infectare cu virusul HIV şi cum poate fi evitat 

acest lucru, iar ultima zi instruirea a fost realizată de Daniela Moisei printr-un atelierul interactiv şi 

vesel. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici şi aici.  

 

Implicarea în taberele şcolare de la Vadul lui Vodă a fost asigurată prin parteneriatul devenit deja 

tradiţional cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău. Fiecare 

din cei 23 de instructori voluntari ai TDV au instruit în perioada 5 – 7 august 2014 în taberele şcolare 

de vară „Camping” şi „Luceafărul” separat câte o grupă de circa 35  copii pentru care s-au organizat 5 

activităţi de instruire diferite, în total fiind realizate 115 ateliere (23 instructori x 5 activităţi) la care au 

participat în total circa 800 de copii. Aceştia au fost informaţi cu privire la igiena personală, odihna 

calitativă, alimentaţia sănătoasă, daunele fumatului şi al consumului de alcool, HIV/SIDA, tuberculoza 

şi valoarea vieţii.  

 

Pentru a recapitula cunoştinţele acumulate în cadrul atelierelor, ei au participat la un joc pe staţii 

pregătit de către voluntarii TDV, fiecare staţie având o tematică diferită. În tabăra „Camping” fiecare 

detaşament de copii a pregătit, împreună cu educatorii săi şi voluntarii TDV, câte un program artistic 

cu genericul „Sănătatea este la modă”, care ulterior a fost prezentat în cadrul unui concert. În ambele 

tabere a fost desfăşurat concursul “Cel mai bun desen de promovare a modului sănătos de viaţă”. 

Câştigătorii au primit diplome de merit şi premii din partea Asociaţiei TDV. Lucrările  premiate le 

puteţi vedea aici şi aici. Şi desenele celorlalţi participanţi au impresionat prin creativitate, dibăcie şi 

talent, de aceea merita apreciate. Desenele  nenominalizate,dar la fel de distractive,  ale copiilor din 

taberele “Camping” şi „Luceafărul” le puteţi vedea aici şi aici.  Materialele informaţionale au fost 

asigurate anul acesta de către Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). Fotografiile 

distribuite le puteţi vedea aici şi aici. 

 

Cei 16 Coordonatorii de Voluntari, din diferite ONG-uri şi autorităţi publice centrale din Republica 

Moldova, instruiţi în Polonia, au organizat în total 14 evenimente cu 19 activități de sănătate care s-au 

desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNS 2014. Descrierea lor este 

redată în capitolul intitulat „Activităţi organizate în cadrul SNS 2014, pe raioane” din prezentul raport. 

Lor li s-au alăturat alte 2 organizații ale societății civile care au realizat câte un eveniment, una dintre 

acestea fiind filiala TDV Bălţi.  

 

Conform Tabelului de calcul a valorii evenimentelor în SNS 2014 s-au organizat 17 evenimente cu 

142 de activităţi desfăşurate în 2 municipii (Chişinău şi Bălţi) şi 8 raioane (Făleşti, Ialoveni, Nisporeni, 

Orhei, Rezina, Râşcani, Străşeni şi Şoldăneşti). Au fost implicați ca parteneri 18 autorități publice locale, 

33 de organizații ale societăţii civile, 17 organizaţii comerciale şi 20 de parteneri locali media. La 

evenimente au participat ca beneficiari direcți 4 375 persoane şi 2 592 vizitatori, în total 6 967 persoane.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152547296177521.1073741883.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152550067872521.1073741884.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152552053817521.1073741885.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661568367521.1073741896.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661553767521.1073741895.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661582007521.1073741898.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661571882521.1073741897.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152570632902521.1073741889.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152570889932521.1073741890.263119737520&type=3
http://tdvmoldova.files.wordpress.com/2014/09/calendar-de-activitati-sns-20141.docx
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2014/09/calculul-valorii-sns-2014_final-pentru-publicare.xlsx
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In SNS 2014 au fost implicați 204 voluntari care au efectuat 2 397 de ore de voluntariat, costul muncii 

voluntare fiind de 23 394,72 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul minim 

garantat pe economie de 1 650 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de ore în 

medie pe lună, deci 1 650: 169 = 9,76 MDL / ora. Pentru 2 397 ore, valoarea muncii prestate de 

voluntari fiind de 23 394,72 MDL = 2 397 ore x 9,76 MDL / ora. 

 

În organizarea evenimentelor s-au implicat 32 de sponsori şi finanţatori. Valoarea sponsorizărilor şi 

finanţărilor a fost de 66 218,47 MDL din care 59 908,47 MDL contribuţii în bani şi 6 310 MDL 

contribuţii în natura (diverse produse). Au fost utilizate 5 415 materiale promoţionale care au costat 

12 402 MDL. Costul total al evenimentelor a fost de 102 015,19 MDL =  23 394,72 MDL (valoarea 

muncii voluntarilor) + 66 218,47 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor) + 12 402 MDL (cost 

materiale promoționale). Contribuția cea mai mare, în suma de 50 433,47 MDL, a fost asigurată de 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (MTS) care a finanţat proiectul TDV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca excludem din costul total al evenimentelor costul muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare 

din cele 6 967 persoane participante s-au cheltuit 11,28 MDL / persoană = (102 015,19 MDL – 23 

394,72 MDL) : 6 967 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi 7,23 MDL / persoană = 50 433,47 MDL / 6 

967 persoane. Aceste cheltuieli sunt cost-eficiente, raportate la faptul că pentru o persoana bolnavă 

se cheltuieşte mult mai mult fiind mai cost-eficient să previi îmbolnăvirea decât să o tratezi, plus că 

aceasta pierde mai mulţi ani din viaţă. 

 

Pentru mai multe detalii vedeţi Raportul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS 2014) / National 

Health Week (NHW) 2014 Report. 

Valoare muncă voluntari 22,93 %

Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS 15,47 %

Valoare finanţare MTS 49,44 %

Cost materiale promoţionale 12,16 %

Procentual valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 22,93 % din costul total al SNS 2014, valoarea 

sponsorizărilor şi finanțărilor a fost de 64,91%, iar costul materialelor promoționale a fost de 12,16%. 

Valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor de 64,91% este alcătuită din finanțare MTS 49,44% şi alte 

finanțări şi sponsorizări în procent de 15,47 %. Se poate observa ca valoarea muncii voluntare 

reprezintă o contribuție de aproape jumătate din finanţarea MTS. 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_raport-sns-20141.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/nhw-2014.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/nhw-2014.pdf
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SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI (SNV) 2014 “Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediţia a VIII-a 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2014 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a VIII-a, s-a 

desfăşurat în perioada 19 – 26 octombrie 2014. Evenimentul a avut loc în 11 raioane (Căușeni, 

Criuleni, Hîncești, Ialoveni, Orhei, Rezina, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești şi Ungheni) şi 47 de 

localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 10 oraşe (Căușeni, Criuleni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Soroca, 

Strășeni şi Șoldănești), 3 comune (Băcioi, mun. Chişinău; Bobeica, r-nul. Hîncești şi Ciuciuleni, r-nul 

Hîncești)  şi 32 sate (Chircăieşti , r-nul Căușeni; Ciufleşti, r-nul Căușeni; Costești, r-nul Ialoveni; 

Bolohan, r-nul Orhei; Boșcana, r-nul Criuleni; Brăviceni, r-nul Orhei; Buciușca, r-nul Rezina; Drăsliceni, 

r-nul Criuleni; Echimăuți, r-nul Rezina; Fîrlădeni, r-nul Căușeni; Hansca, r-nul Ialoveni; Hecii-Noi, r. 

Sangerei; Hirtopul Mic , r-nul Criuleni; Işnovăţ, r-nul Criuleni; Izbiște, r-nul Criuleni; Mălăiești, r-nul 

Criuleni); Măgdăceşti, r-nul Criuleni; Molești, r-nul Ialoveni; Pașcani, r-nul Criuleni; Piatra, r-nul Orhei; 

Răzeni, r-nul Ialoveni; Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni; Saharna Nouă, r-nul Rezina; Sălcuţa, r-nul Căușeni; 

Sîrcova, r-nul Rezina; Taraclia, r-nul Căușeni; Tănătarii Noi, r-nul Căușeni; Țahnăuți, r-nul Rezina; 

Țareuca, r-nul Rezina; Ursoaia, r-nul Căușeni; Vorniceni, r-nul Strășeni şi Zaim, r-nul Căușeni. 

 

Anul acesta atenţia a fost axată asupra a 10 raioane. Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi din 

raioane au fost selectaţi în luna septembrie iniţial 10 Coordonatori Raionali SNV 2014, iar în urma 

schimbărilor care au avut loc (renunţare şi neîndeplinirea sarcinilor) au rămas în final 2 Coordonatori 

Municipali SNV 2014 şi 8 Coordonatori Raionali SNV 2014. Activitatea lor, pe partea de comunicare, a 

fost coordonată de un Coordonator Comunicare SNV 2014, poziţia fiind deţinută succesiv de 2 

persoane diferite. Datorită situaţiilor apărute, s-au organizat de către Coaliţia Voluntariat 2 ședințe la 

Chişinău la care au participat coordonatorii municipali şi raionali ai evenimentului (prima cu scop de 

instruire, iar ultima cu scop de evaluare a evenimentului), iar în loc de 10 şedinţe raionale au fost 

realizate în perioada 8-14 septembrie 2014 doar 8 şedinţe raionale. Fotografiile distribuite le puteţi 

vedea aici şi aici. 

Coordonatorii Municipali şi Raionali SNV au fost selectaţi atât din rândul autorităţilor publice raionale 

cât şi al ONG-urilor implicate activ în activităţi de voluntariat, care deţineau experienţă în lucrul cu 

voluntarii, cu autorităţi publice raionale şi locale, cu ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile 

(asociaţii religioase, biserici etc.), cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), cu 

firmele de business locale şi cu instituțiile de învățământ. Ei au avut ca responsabilităţi: să identifice, 

invite şi să mobilizeze partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea SNV, cum ar fi 

autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile 

(asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de 

business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz; să posteze 

pe site-ul organizației informații generale despre SNV; să participe la şedinţele organizate de Coaliția 

Voluntariat; să organizeze 1 şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate şi 2 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676542692452945.1073741859.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152710813192521.1073741900.263119737520&type=1
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reprezentanţi ai Coaliţiei Voluntariat; să asigure organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de 

voluntariat; să colecteze activitățile SNV din raion cu formularul de raportare SNV şi să le includă în 

modelul de calendar de activităţi; să trimită înainte de lansarea oficială a SNV calendarul de activităţi 

raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV; să posteze pe site-ul organizaţiei calendarul de 

activităţi raionale SNV pentru ca mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de 

presă organizate în fiecare zi; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass 

media raională şi locală a SNV 2014 şi să o trimită Coordonatorului Comunicare SNV. 

 

Coordonatorul Comunicare SNV a avut ca responsabilităţi: să pregătească un Dosar de presă care să 

conţină toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNV din anii precedenţi; să posteze 

pe site-ul TDV, pe paginile de pe Facebook ale Coaliţiei Voluntariat informații generale  şi specifice 

despre SNV 2014; să instruiască privind comunicarea cu mass media pe cei 10 Coordonatori Raionali 

SNV 2014 participanţi la prima şedinţă organizată de Coaliția Voluntariat; să participe la cele 10 

şedinţe din raioane pentru a comunica în special cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, 

on-line) şi a oferi în colaborare cu cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 informaţiile din Dosarul de 

presă; să elaboreze un plan de lucru comun cu mass media naţională în cadrul unei întâlniri 

neformale cu jurnaliştii tip „Ceaiul de la ora 5” care va asigura mediatizarea SNV 2014, va informa şi 

încuraja participarea cetăţenilor, în special a tinerilor; să elaboreze împreună cu cei 10 Coordonatori 

Raionali SNV 2014, bloggeri şi alţi jurnalişti articole / reportaje pentru New Media şi le va posta pentru 

a mobiliza inclusiv diaspora activă (din Cehia, Italia, Ungaria și Estonia), precum şi alte organizaţii / 

instituţii din Moldova; să participe activ la emisiunile radio şi televizate privind SNV 2014; să elaboreze 

Calendarul de activităţi SNV pe baza calendarelor de activităţi raionale trimise de cei 10 

Coordonatorii Raionali SNV 2014; să posteze pe internet calendarul de activităţi SNV pentru ca  mass 

media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi; să 

participe activ la evenimentul de lansare SNV din Soroca, Capitala Tineretului 2014 şi la organizarea  / 

desfăşurarea Conferinţei de Presă din Chişinău; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi 

apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNV 2014 (pe baza informaţiei trimise de cei 10 

Coordonatorii Raionali SNV 2014); să elaboreze, asigure tipărirea şi distribuirea către părţile 

interesate a Raportului final SNV 2014 ce cuprinde descrierea narativă (inclusiv fotografii) şi 

financiară a evenimentului, o scurtă analiză cost-eficienţă care estimează costul activităţilor SNV 2014 

raportat la investiţia financiara făcută prin proiect, precum şi analiza impactul social al evenimentului. 

 

Evenimentul de lansare SNV 2014 a avut loc în Soroca, Capitala Tineretului 2014. Fotografiile 

distribuite le puteţi vedea aici. Evenimente de lansare au avut loc şi în raionul Ialoveni (vezi articol 

aici), raionul Orhei (vezi fotografii aici), raionul Rezina (vezi fotografii aici) şi raionul Străşeni (vezi 

fotografii aici). 

 

Activitățile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNV 

2014. Descrierea lor este redată şi în prezentul raport la capitolul „Activităţi organizate în cadrul SNV 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152737243082521.1073741901.263119737520&type=1
https://ngoalternativa.wordpress.com/2014/10/20/lansarea-saptaminii-nationale-a-voluntariatului-in-ialoveni/
https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1510104709230460.1073741878.100006928360832&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676544109119470.1073741860.372688006171750&type=1
https://www.facebook.com/petru.botnaru.7/media_set?set=a.10203953648939803.1073741825.1179728948&type=3
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_calendar-activitati-snv-2014.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_calendar-activitati-snv-2014.pdf
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2014, pe municipii şi raioane”. Pentru activităţile de sănătate din şcoli din SNV 2014 a fost elaborat cu 

suportul finanţatorului polonez flayer-ul „Ce trebuie să faci pentru un mod sănătos de viaţă”. 

Evenimentul s-a încheiat cu o Conferinţă de Presă în Chişinău. Un articol privind acest eveniment se 

găseşte aici. 

 

Conform Tabelului de calcul a valorii evenimentelor în SNV 2014 au fost organizate 100 evenimente 

cu 362 de activităţi desfăşurate în 2 municipii (Chişinău şi Bălţi) şi 11 raioane (Căușeni, Criuleni, 

Hâncești, Ialoveni, Orhei, Rezina, Sângerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești şi Ungheni). Au fost implicați 

ca parteneri 172 autorități publice locale, 163 de organizații ale societăţii civile, 34 de organizaţii 

comerciale şi 28 de parteneri locali media. La evenimente au participat ca beneficiari direcți 13 176 

persoane şi 4 375 vizitatori, în total 17 551 persoane.  

 

In SNV 2014 au fost implicați 1 638 voluntari care au efectuat 9 221 de ore de voluntariat, costul 

muncii voluntare fiind de 89 996,96 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul 

minim garantat pe economie de 1 650 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de 

ore în medie pe lună, deci 1 650: 169 = 9,76 MDL / ora. Pentru 9 221 ore, valoarea muncii prestate de 

voluntari fiind de 89 996,96 MDL = 9 221 ore x 9,76 MDL / ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca excludem din costul general SNV 2014 valoarea muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare 

din cele 17 551 persoane participante s-au cheltuit 18,15 MDL / persoană = (408 582,49 MDL – 89 

În organizarea evenimentelor s-au implicat 95 de sponsori şi finanţatori, dintre care o parte sunt 

persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS a fost de 178 525 MDL din 

care 102 645 MDL contribuţii în bani şi 75 880 MDL contribuţii în natura (diverse produse). Au fost 

utilizate 6 545 materiale promoţionale care au costat 22 906 MDL. Costul general SNV 2014 a fost de 

408 582,49 MDL = 89 996,96 MDL (valoarea muncii voluntarilor) + 178 525,00 MDL (valoarea 

sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS) + 22 906,00 MDL (cost materiale promoționale) + 117 

154,53 MDL (contribuţie asigurată prin bugetul proiectului finanţat de Ministerul Tineretului şi 

Sportului al Republicii Moldova).  

 

Valoare muncă voluntari 22,03 %

Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS 43,70 %

Valoare finanţare MTS 28,67 %

Cost materiale promoţionale 5,60 %

http://www.ipn.md/ro/societate/65388
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_tabel-colectare-date-snv-2014.pdf


 

22 

 

996,96 MDL) : 17 551 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi circa 6,67 MDL / persoană = 117 154,53 

MDL : 17 551 persoane. 

 

Procentual, valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 22,03 % din costul general al SNV 2014, 

valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor altele decât MTS a fost de 43,70 %, valoarea finanţării MTS de 

28,67 %, iar costul materialelor promoționale a fost de 5,60 %. Valoarea totală a sponsorizărilor şi 

finanțărilor indiferent de sursă este de 72,37 %, fiind alcătuită din finanțare MTS 28,67 % şi alte 

finanțări şi sponsorizări în procent de 43,70 %. Se poate observa ca la suma investită de MTS s-a 

adăugat o sumă de 1,52 ori mai mare ca şi contribuţie a organizaţiilor comerciale şi persoanelor 

fizice. De asemenea valoarea muncii voluntare (22,03 %) este mai mică doar cu  6,64 % faţă de suma 

investită de MTS (28,67 %). 

În SNV 2014 au fost implicaţi următoarele organizaţii şi partenerii lor: 
 
104 Instituţii publice: 

 2 autorităţi publice centrale: Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău, Secția Informare și Relații cu 

Comunitatea; Ministerul Tineretului si Sportului 

 32 autorități publice locale: 
ADR-Centru; 
Consiliul sătesc Drăsliceni,Comisia Educație, Asistenta 
socială; 
Consiliul local Isnovat; 
Consiliul raional Criuleni; 
Consiliul raional Orhei; 
Consiliul raional Soroca; 
Consiliul sătesc Măgdăceşti, Comisia Educaţie, sănătate 
publică, protecţie socială şi activităţi cultural-sportive; 
Direcția de Învățământ Rezina;  
Primaria Brăviceni DASPF; 
Primaria Bolohan, DASPF;  
Primăria Boșcana (r-nul Criuleni); 
Primăria com. Băcioi, Responsabil pe activitățile 
culturale şi Asistenți sociali din comunitate; 
Primăria com. Bobeica (r-nul Hîncești); 
Primăria com. Ciuciuleni (r-nul Hîncești; 
Primăria mun. Bălți; 

Primăriei mun. Chișinău, Direcția Municipala pentru 
Protecția Drepturilor Copilului; 
Primăria or. Căuşeni, Direcţia Asistenţă Socială şi 
Protecţia Familiei; 
Primăria or. Soroca; 
Primăria s. Ciufleşti (r-nul Căușeni); 
Primăria s. Fîrlădeni (r-nul Căușeni); 
Primăria s. Hîrtopul Mic, Asistenta socială (r. Criuleni); 
Primăria s. Izbiște, Asistența socială; 
Primăria s. Măgdăceşti, Comisia Educaţie, sănătate 
publică protecţie socială şi activităţi cultural sportive; 
Primăria s. Mălăiești (r. Criuleni); 
Primăria s. Pascani (r. Criuleni); 
Primăria s. Sălcuţa (r-nul Căușeni); 
Primăria s. Taraclia (r-nul Căușeni); 
Primăria s. Vorniceni (r-nul Strășeni); 
Primăria or. Şoldăneşti; 
Primăria Orhei, Serviciul de Asistență Psihopedagogică; 
Primăria Orhei, DASPF; 
Primăria Orhei, Direcția de Învățământ

 47 instituții de învățământ 
7 licee şi 22 de gimnazii din Rezina, Administraţia; 
Colegiul de Industrie Ușoară, mun. Bălţi; 
Colegiul Național de Medicină și Farmacie; 
Gimnaziul Ciufleşti (r-nul Căușeni), Senatul; 
Gimnaziul Drăsliceni (r-nul Criuleni); 
Gimnaziului din s. Hecii-Noi, r. Sîngerei 
Gimnaziul Işnovăţ (r-nul Criuleni); 

Gimnaziul Mihai Eminescu, s. Piatra (r-nul Orhei); 
Gimnaziul Pașcani (r-nul Criuleni); 
Gimnaziul s. Sălcuţa, Senatul; 
Gimnaziul Saharna Nouă; 
Gimnaziul Tănătarii Noi (r-nul Căușeni); 
Gimnaziul Ursoaia (or. Căușeni), Senatul; 
Grădiniţa de copii Ursoaia (or. Căușeni); 
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Grădinița nr. 6 „Cocoșelul de Aur”; 
Liceul „A. Mateevici” (s. Zaim), Senatul;  
Liceul „M. Manole” s. Sălcuţa, Senatul; 
Liceul Taraclia (r-nul Căușeni), Senatul; 
Liceul Teoretic ,, Alexei Mateevici”, or. Șoldănești; 
Liceul Teoretic „Andrei Vartic” or. Ialoveni; 
Liceul Teoretic "Boris Dinga", or. Criuleni; 
Liceul Teoretic Boșcana (r-nul Criuleni); 
Liceul Teoretic Costești (r-nul Ialoveni); 
Liceul  Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți; 
Liceul teoretic Fîrlădeni (r-nul Căușeni); 
Liceul Teoretic „George Meniuc” (or. Criuleni); 
Liceul Teoretic Hirtopul Mic (r-nul Criuleni); 
Liceul  Teoretic ,,Ion Pelivan" Răzeni (r-nul Ialoveni); 
Liceul Teoretic Măgdăceşti (r-nul Criuleni); 
Liceul Teoretic Mălăiești (r. Criuleni); 
Liceul  Teoretic ”M. Eminescu” din mun. Bălți; 
Liceul Teoretic cu Profil Real ”M. Marinciuc”, mun. 
Chisinau; 

Liceul Teoretic Olimp (r-nul Ialoveni); 
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (or. Criuleni); 
Liceul Teoretic „Petru Rareș” (or. Soroca); 

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” (mun. Balti); 
Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" orașul Rezina; 
Şcoala Auxiliara Internat Rezina; 
Școala Internat Orhei; 
Școala Muzicală (or. Criuleni);  
Școala polivalentă or. Rezina; 
Şcoala profesională nr.9, mun. Chisinau; 
Școala Profesională 1, mun. Bălţi; 
Școala Profesională 5, mun. Bălţi; 
Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” (UPSIC), 
Catedra Asistență Socială; 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi (USARB), 
inclusiv Căminele Olimp si Romanticii. 

 

 23 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.) 
Azilul de bătrâni din oraşul Rezina; 
Azilul de bătrâni Măgdăceşti (r-nul Criuleni); 
Biblioteca „Mihai Eminescu” or. Rezina; 
Biblioteca Publică A. Donici, or. Orhei; 
Cercul ASTRA ,,Eugen Doga” Măgdăceşti, r. Criuleni; 
Casa de bătrâni din Susleni (r-nul Orhei); 
Casa de Cultura Rezina; 
Casa de Cultura s. Sîrcova, r-nul Rezina; 
Centrul Medicilor de Familie Şoldăneşti; 
Centrul de Sănătate nr.1 Orhei, Serviciul de Asistență 
Psihopedagogică; 
Centrul de zi și de plasament temporar al Copiilor și 
Tinerilor orfani în perioada postinstituțională ”Vatra”; 

Centrul pentru Tineret şi Sport Căuşeni; 
Clubul Tinerilor din Rezina (CTR); 
Consiliul de elevi al Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir”; 
Consiliul Tinerilor din orașul Ialoveni; 
Consiliul Local al Tinerilor din satul Izbiște; 
Consiliul Local al Tinerilor Mălăiești (r. Criuleni); 
Consiliul Local de Tineret Ruseştii Noi; 
Incubatorul de Afaceri din Rezina; 
Oficiul medicilor de familie s. Zaim; 
Palatul Municipal de Cultură Bălți; 
Penitenciarul nr. 17 din orașul Rezina; 
Teatrul  Național ”Vasile Alexandri”, mun. Bălți. 

65 Organizaţii necomerciale: 

 57 organizații obşteşti 
Asociația de Caritate “The Moldova 
Project”; 
A.O. Adolescentul; 
A.O. Alternativa;  
A.O ,, Arta si Gîndul”; 
A.O. Caritate Echimăuți; 
A.O. Caroma Nord; 
A.O. „Centrul pentru Comunicare 

Internaţională şi Drepturile Omului”; 

A.O. CISTE ”Certitudine”; 
A.O. ”CLICK”; 
A.O. Compasiune; 
A.O. ,,Eco-Răzeni"; 
A.O. Ecosfera; 

A.O. Femina; 

A.O. „Indigo”; 
A. O. „MOTIVAȚIE”; 
A.O. ”Nufărul”; 
A.O. ”Sănătate pentru Tineri”; 
A.O. „Serviciu pentru Pace”; 
A.O. „Sf. Dumitru”; 
A.O. "Sîrcoveanul"; 
A.O. “Speranța Terrei”; 
A.O. Terra-1530; 
A.O. „Tinerelor Femei – Cernoleuca”; 
A.O. Vicon; 
A.O. TDV; 
A.O. TDV Balti; 
A.O. Vitamin; 
APP Țahnauți; 

Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Tinerilor Ruseşteni; 
Asociaţia poloneză „Małopolskie 
Towarzystwo Oświatowe”; 
Asociatia Umanitara Filantropia 
Creștină; 
Centrul comunitar „Casa în care mă 
simt copil” (r-nul Causeni); 
CCCT; 
Centrul Comunitar „Vis”din com. 
Băcioi; 
Centrul Național de Mediu; 
Corpul Păcii; 
CRT „DACIA”; 
CRT ”UniT”; 
CSPT ”ATIS”; 
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CSPT Avante;  
CSPT ”NEOVITA”; 
CSPT Orhei; 
CSPT orașul Rezina; 
CSPT ”Vitamin”; 
Centru de Tineret Orhei; 
CNTM; 
Elda Hiller din Elveția; 

Federația de tenis din Moldova; 
Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălți; 
Fondul pentru Tineri Bălți; 
Fondul pentru Tineri Ialoveni; 
HelpAge Internațional; 
Institutul de Instruire în Dezvoltare 
"MilleniuM"; 
Liga Tineretului; 

Liga Tineretului din Moldova, 
reprezentanţa Criuleni; 
SYSLAB-Rezina;  
Y-Peer Moldova. 

 

 3 biserici: Biserica ”Sfântul Dimitrie – Izvorâtorul de mir”, s. Izbiște; Biserica Ortodoxă Înălțarea Domnului, or. Rezina; 

Biserica Ortodoxa "Acoperământul Maicii Domnului", or. Rezina. 

 1 structură politică: membri TLDM 

 4 alte forme de organizare (asociații părintești, grupuri de inițiativă etc.): Asociația Părintească „Timpul 

Nostru”; Asociaţiile părinţilor din Gimnaziul Ursoaia (or. Căușeni); Grupul de Iniţiativă ,, Înger Invizibil”; Asociația 
Patronală a Organizațiilor din Industria Ușoară.  

 

25 organizatii comerciale: 
Agent economic: Bar SV  
Agent economic :Balan Petru 
Agenţia CĂPŞOONEL; 
Apă-Canal Bălăbănești; 
Atelierul de croitorie ,, Ana Savciuc”; 
Autogara Bălți; 
Cabinetul Avocatului „Șova Ion”; 
Gospodăria Ţărănească ,,Moara 
Ion Guzun”; 
Întreprinderea individuala 
„Chetrean Eduard”; 

Înterprinderea individuală „Casa 
Cristea”; 
Întreprindere individuală „Soltanici 
Larisa”;  
Întreprindere individuală ,,O mie de 

mărunţişuri - Chihai”;  

Întreprindere individuală „Spicușor 

E. Ciorici”  
Magazinul de materiale de 
construcții „Macon Lux”; 
Restaurantul „Lilia”; 

SRL ”Alinia-Art”; 
SRL Esstradi Accesorii; 
SRL Eva; 
SRL Baloons; 
SRL ”Hîncu”; 
SRL ”Iscomagro”; 
SRL Panda Tur; 
SRL „Sematrus”; 
SRL ”Tradiții Noi”; 
SRL”TM Agriumpark”.

 

Pentru mai multe detalii vedeţi Raportul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2014.
 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_raport-snv-2014.pdf
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V. Programul de caritate TDV 

Pe parcursul celor 17 ani de activitate TDV a desfășurat mai multe programe de caritate, beneficiari 

ale cărora au fost persoanele în etate din sfera cultură, persoanele cu dizabilități, persoane afectate 

de HIV/SIDA și Narcomanie. Din 2010 TDV a demarat Programul de caritate ”Adoptă un sat”, 

program care a fost continuat neîntrerupt şi în anul 2014.   

De data aceasta a fost selectată comuna Tănătarii Noi din 

raionul Căușeni, în componența căreia intră 3 sate foarte 

mici. Împreună cu directoarea gimnaziului din localitate au 

fost identificate 10 (la care s-au adăugat apoi alte 4) familii 

social-vulnerabile cărora le-au fost oferite duminica, 26 

octombrie, mai multe donații de la prietenii asociației 

noastre. Copiii au desenat împreună cu voluntarii TDV, au 

socializat şi au primit haine şi jucării, care au readus 

zâmbetele pe chipul lor. Printre primele zânele bune ale 

acestor familii s-au numărat Corina Păpușoi, Inga Boicean-

Armaşu, Victoria Morozov, Romanița Revenco, Inga Burlacu, 

Ina Prisăcaru, Ana Gherman, Olga Gordilă-Bobeico ș.a. Un 

deosebit mulțumesc îl datorăm Excelenței sale, Domnului Victor Guzun, Ambasadorul Republicii 

Moldova în Estonia, soţiei sale Viorica Guzun, și întregii diaspore moldovenești din această țară, 

care a transmis o mulțime de daruri pentru aceste familii. Printre donații s-a numărat chiar și un 

televizor, adus în Moldova datorită lui Ion Guzun. Acesta „a mers” la o familie cu 3 fetițe de 5, 7 și 11 

ani, fetița cea mai mare fiind născuta cu dizabilități intelectuale. Mai multe poze de la ceastă activitate 

puteţi vedea aici. 

 
Cea de-a doua activitate în 

comuna Tănătarii Noi, în cadrul 

programului de caritate „Adoptă 

un sat” a fost pregătită prin 

intermediul Campania de caritate 

„Vise de Crăciun”. Începând de la 

prima vizită din octombrie am 

încercat să descoperim povestea 

fiecărui copilaș, poveste pe care 

am prezentat-o în cadrul campaniei 

de caritate desfășurată în perioada sărbătorilor de iarnă – „Vise de Crăciun”. A fost o campanie mai 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152751285842521.1073741904.263119737520&type=3
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deosebită, deoarece am încercat să atragem atenția asupra dorinței copiilor de a citi, de a avea o mică 

bibliotecă proprie, lucru pe care părinții nu îl pot realiza. 

 

Cei mai mulți din acești copii provin din familii cu venituri extrem de mici. La fel ca majoritatea celor 

care locuiesc în mediul rural, în perioada de iarnă, aceste familii își încălzesc casele doar cu lemne şi 

tizic, făcând economii pentru foc, hrană, medicamente. În acest anotimp locuitorii de la sate, de cele 

mai multe ori, locuiesc într-o singură cameră, care servește drept cameră de zi, dormitor, bucătărie și 

baie. Pozele și poveștile copiilor le puteți vedea aici. 

 

Timp de o lună, o mulțime de donații au fost aduse la oficiul TDV pentru cei 13 copii ale căror povești 

au fost prezentate. Aceștia au primit cărți, jucării, hăinuțe pentru ei și familiile lor de la Natalia & 

Adrian Lupusor, de la Bodorin Octavian, Renata și Letiția, familia lui Liuda Păşcănean, Iuliana 

Cantaragiu, Ina Jelnova, Colin Altman, Corina Păpușoi, Inga Boicean-Armașu și alte persoane cu 

suflet mare care au donat în toiul sărbătorilor de iarnă. 

 

Toate acestea au fost oferite copiilor de către echipa TDV de Crăciunei pe data de 14 ianuarie 2015, 

când în Moldova se sărbătorește Anul Nou pe vechi. Voluntarii noștri au pregătit și o lecție interactivă 

pentru copiii și părinții acestora despre importanța igienei personale, a alimentației și odihnei 

sănătoase. Poze de la această activitate puteți vedea aici. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152845287712521.1073741911.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152964819957521.1073741915.263119737520&type=3
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VI. Politici publice de dezvoltare a sectorului naţional de 

voluntariat 

În 2014 TDV a continuat să promoveze implementarea Legii Voluntariatului Nr. 121 din  18.06.2010.  

 

BNS a realizat  chestionarul "Munca voluntară", ținând cont de Rezoluția ILO privind Statistica muncii 

/ lucrului, ocupării si subutilizării forței de muncă (2013), Manualul ILO privind măsurarea muncii de 

voluntariat, la fel şi de practica altor oficii naționale de statistică în acest domeniu. Chestionarul va fi 

lansat ca modul ad-hoc la Ancheta forței de muncă în trim. II 2015. 

 

În urma şedinţei din 9 iunie 2014 a Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport 

şi mass-media cu privire la procesul de implementare a Legii Voluntariatului MTS a creat prin 

ORDINUL Nr. 487 din 26.06.2014 Grupul de lucru al MTS pentru elaborarea Propunerii de Politică 

Publică „Stabilirea unui mecanism viabil de coordonare şi promovare a voluntariatului şi 

activităţilor civice”.  Grupul de lucru s-a întâlnit pe 30 iulie, 11 septembrie și 22 octombrie.  TDV a 

participat la ultimele două şedinţe, inițial nefiind inclus în grup. 

 

Prin ORDINUL Nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de 

voluntariat a fost adoptat Regulamentul de funcţionare a Comisiei de certificare şi control privind 

îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă activităţii de voluntariat. Pe 22 

şi 28 octombrie, 4 şi 11 noiembrie TDV ca Secretariat a Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat a avut 4 şedinţe cu reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova privind buna funcţionare a Comisiei de certificare. Ca urmare, pe 22 decembrie 2014 

a avut loc prima şedinţă a Comisiei de Certificare a instituției gazdă de activitate de voluntariat și a fost lansat 

procesul de atribuire a statutului instituției gazdă a activității de voluntariat pe 17 ianuarie 2015. 

 

În septembrie 2014 (pe data de 5, 11, 19 şi 29 septembrie) TDV ca Secretariat a Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a avut 4 şedinţe cu reprezentanţii Ministerului 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova privind lansarea procesului de avizare a proiectului de 

HG privind  ajustarea HOTARIRII Nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, care vizează rambursarea cheltuielilor 

voluntarilor. Proiectul de HG privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor aferente activităţii de 

voluntariat, elaborat de TDV în septembrie 2012, a fost pasat de la Ministerul Finanţelor la MTS, în 

prezent MTS a decis sa-l trimită printr-o scrisoare oficială înapoi la Ministerul Finanţelor. 
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Pe 12 septembrie 2014 a avut loc la sediul TDV Cursul de instruire „Paşi practici în dezvoltarea unui 

Program de Voluntariat care îndeplineşte standardele minime de calitate” care a avut ca scop 

dezvoltarea unui Program de Voluntariat care îndeplineşte standardele minime de calitate şi elaborarea 

documentaţiei necesare pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă activităţii de voluntariat. Cu 

această ocazie au fost instruite 20 de organizaţii. 

 

De Ziua Internațională a Voluntarului, vineri, 5 decembrie 2014, la sediul Consiliului National al 

Tineretului din Moldova (CNTM) s-a desfăşurat masa rotundă „Dă valoare voluntariatului!”.   

 

TDV a participat la Forumul Mării Negre (Black Sea NGO Forum) ediţia a 7-a,  8 – 10 decembrie 2014, 

cu scopul de a promova voluntariatul şi cooperarea în acest sector la nivel regional. Vezi foto.  

 

Pe 10 decembrie TDV a început pe Facebook campania „Dă valoare voluntariatului!”. În decembrie au 

fost postate 5 definiţii ale voluntariatului care includ diferite valori din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (Paris, 10 

decembrie 1948), Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Roma, 

04 noiembrie 1950), precum și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Vedeţi aici. 

 

În decembrie 2014, TDV cu suport financiar din cadrul Programului de Granturi MTS (circa 40%) şi din 

Polonia (circa 60%) a elaborat Platforma Naţională de Voluntariat a RM (voluntar.md) care include 

baza de date privind ofertele şi solicitările de locuri de voluntariat şi o va administra până se va desemna 

/ crea prin decizie politică şi document oficial o autoritate / structură publică responsabilă căreia să i 

se subordoneze ministerele de resort responsabile de implementarea diferitelor tipuri de voluntariat. 

 

 

Acţiuni urgente 2015: 

 Ajustarea regulamentelor de funcţionare ale ministerelor de resort pentru a avea ca 

responsabilitate dezvoltarea anumitor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul 

vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, ME – voluntariatul susţinut de 

angajatori, Ministerul Educaţiei – voluntariat internaţional, Ministerul Justiţiei – voluntariatul 

cultelor / religios etc.) şi crearea unei structuri (posibil Centrul Naţional de Voluntariat) faţă 

de care ministerele să fie subordonate şi care să fie responsabilă de toate aspectele ce ţin de 

dezvoltarea sectorului de voluntariat; 

 Recunoaşterea profesiei de Coordonator de Voluntari sau ajustarea profesiei existente de 

manager resurse umane ca să includă în plus managementul voluntarilor pe lângă cel al 

salariaţilor (formarea unui grup de către MMPSF care să elaboreze standardelor ocupaţionale 

şi dacă va fi necesar să ajusteze nomenclatoarelor existente); 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757479170955796.1073741828.212116715492047&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152831735512521.1073741910.263119737520&type=3


 

29 

 

 Asigurarea unei bune funcţionări a instituţiei gazdă activităţii de voluntariat, prin adoptarea  

proiectului de HG privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor (elaborat din septembrie 

2012), proiectului de HG privind Codul de etică al voluntarului şi al instituţiei gazdă a 

activităţii de voluntariat, precum şi informarea şi oferirea de asistenţă organizaţiilor / 

instituţiilor pentru depunerea dosarului în scopul obţinerii statutului de instituţie gazdă a 

activităţii de voluntariat; 

 Organizarea principalelor evenimente de promovare a voluntariatului (Caravana Naţională a 

Voluntariatului, Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Săptămâna Naţională a Sănătăţii, 

Festivalul Voluntarilor); 

 Organizarea Conferinţei Naţionale a Voluntariatului, ediţia a II-a; 

 Alocarea de resurse financiare de către MTS pentru un studiu care să analizeze în capitole 

diferite posibilitatea de dezvoltare a fiecărui tip de voluntariat inclusiv aportul acestora în 

combaterea şi reducerea sărăciei. 

 



 

30 

 

VII. Concluzii 

Efortul de planificare strategică început prin elaborarea Planului Strategic al Asociaţiei obşteşti 

„Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) din perioada 2012 – 2014 a continuat, s-a dezvoltat şi întărit 

prin elaborarea în perioada 26 – 28 noiembrie 2014 a Strategiei de Dezvoltare Organizaţională (SDO) 

a Asociaţiei obşteşti „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) din perioada 2015-2017. 

 

Pentru a spori eficacitatea şi eficienţa activităţilor realizate de către TDV, este stringent necesar de a 

îmbunătăţi programele şi proiectele desfăşurate de către organizaţie, de a consolida capacităţile 

organizaţionale TDV, de a asigura durabilitatea şi sporirea viabilităţii financiare prin diversificarea 

surselor de venit astfel încât existenţa organizaţiei să nu mai depindă doar de finanţarea pe bază de 

proiecte, precum şi de a spori vizibilitatea organizaţiei prin implicarea mai activă în reţelele de ONG-uri 

naţionale şi internaţionale. 

 


