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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 din R. Moldova în 

domeniul voluntariat 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 conform Strategiei de Dezvoltare TDV 2012-2014 

 

Promovarea voluntariatului 

1. Menţinerea Secretariatului Coaliţiei Voluntariat. 

2. Consolidarea Programului de Voluntariat în cadrul organizaţiei. 

3. Organizarea programelor de instruire pentru Coordonatorii de Voluntari. 

4. Organizarea unui eveniment de amploare de promovare a voluntariatului. 
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Promovarea unui mod de viaţă sănătos 

5. Organizarea Săptămânii Naţionale a Sănătăţii. 

6. Asigurarea suportului metodologic la solicitarea beneficiarilor. 

 

Promovarea dezvoltării durabile prin diferite tipuri de activităţi 

(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 organizaţionale 

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 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 

În 2013 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 

8. 25 de voluntari 
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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 2013 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 2013 și Festivalul Voluntarilor 2013.  

Deoarece MTS nu a achitat cheltuielile cu resursele umane şi administrative 

implicate în organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2013 şi 

Conferinţei Naţionale a Voluntariatului (CNV) 2013, în urma mai multor şedinţe 

cu MTS şi discuţiei cu Mihai Ghimpu la sediul Partidului Liberal (PL)  care a 

susţinut că “Voluntariatul trebuie dezvoltat voluntar pentru că de aia e 

voluntariat” şi că “Dacă prăşiţi la ţaţa Aglaia (a se înţelege Ministerul Tineretului 

şi Sportului n.n.) prăşiţi înainte, nimeni nu v-a obligat să prăşiţi”, TDV s-a retras 

pe 17 aprilie de la organizarea CNV 2013, deoarece s-a considerat că atitudinea 

MTS şi PL de a profita de pe urma muncii neplătite a Coaliţiei Voluntariat nu este 

etică şi nu poate sta la baza unui parteneriat real. În aceste condiţii TDV a 

organizat un Atelier cu participarea internaţionlă privind dezvoltarea 

politicilor de voluntariat şi a coeziunii sociale şi a organizat voluntar SNV 

2013 pentru care a elaborat un nou concep astfel încât evenimentul s-a extins în 

alte 4 noi raioane. 
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Politici publice 

Pe 30 ianuarie 2013 la şedinţa de planificare pe subiecte sociale cu Viceprim-

ministrului Mihai Moldovanu şi pe 7 februarie 2013 la şedinţă de 

lucru  intersectorială a Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu cu reprezentanţii 

Ministerelor de resort, cu membrii Coaliţiei Voluntariat şi ai societăţii civile în 

contextul SDSC 2012-2015, TDV a prezentat studiul „Conceptul de 

implementare a acţiunilor de voluntariat conţinute în obiectivul general 3 

al Planului de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 

2012 – 2015” care conţine detaliat toţi paşii care trebuie făcuţi pentru a 

implementa acţiunile de voluntariat nu numai din perioada 2012 – 2013, ci chiar 

până inclusiv în 2015. 

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 a fost revizuit de către MTS și transmis spre avizare la sfârșitul anului 

2013. 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 instituția gazdă. În ciuda mai multor ședințe cu 

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

Ministerul Tineretului şi Sportului a ales ca principalele instrumente de lucru 

(Carnetul de voluntariat, Certificatul nominal de voluntariat şi Certificatul de 

instituţie gazdă activităţii de voluntariat) să fie realizate de Întreprinderea de 

Stat „Registru" a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

TDV a oferit expertiză MTS şi ca rezultat pe 6 februarie 2013 s-a finalizat 

machetarea Carnetului de voluntar (care include elemente de protecţie 

„guilloché”) şi acesta a intrat sub tipar. 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viață”, ca Secretariat al Coalitiei pentru 

promovarea legii si activităților de voluntariat, în parteneriat cu Organizaţia 

Internaţională a Muncii (OIM), Biroul Naţional de Statistică (BNS) şi PNUD a 
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fost implicată în organizarea atelierului de lucru „Măsurarea statistică a muncii 

de voluntariat” în perioada de 21-22 mai 2013. 

 

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 dezabilități, 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 2013.   

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.  

De asemenea, ne mândrim cu faptul că 

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.  
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Promovarea unui mod sănătos de viaţă 

Pe 15 septembrie 2013 în Ruseștii Noi și la 22 septembrie în Mirești s-a 

desfăşurat o activitate ce a constat din 5 ateliere de lucru pe : utilizarea de tutun , 

tuberculoza , HIV / SIDA , igienă , sinucidere . În timpul atelierului copiii au primit 

o situație și o problemă ( legate de alcool , fumat , HIV , TBC , depresie și suicid ), 

pentru a rezolva . Ei au trebuit să vină cu o poveste din experiența lor şi să 

propună o soluție. Scopul atelierelor a fost de a face pe copii să înțeleagă că 

implicarea comunității este nu doar despre mobilizarea cetățenilor pentru o 

cauză comună , dar , de asemenea, 

pentru a ajuta colegii să renunțe la 

fumat sau să evite consumul de alcool , 

de a empatiza cu aproapele în necaz aşa 

ca el / ea să nu ia decizii proaste , sau 

pentru a sprijini colegul de școală cu 

tuberculoză . 

 

 

IV.Donatori și parteneri 

Pe parcursul anului 2013, TDV a beneficiat de finanţare în cadrul 

următoarelor proiecte : 

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

voluntariatului în Republica Moldova”  

2. Ambasada SUA – Proiectul  “Bonding Comunities through Volunteering Activities” 

3. Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – Proiectul 

“Consolidarea voluntariatului în Republica Moldova prin implicarea activă a 

tinerilor”. 

Parteneri în desfășurarea activităţilor au fost: 

1. Primăria Municipiului Chișinău 

2. Ambasada Republicii Moldova în Italia 

3. Ambasada Republicii Moldova în Estonia 

4. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria  
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5. Ambasada Republicii Moldova în Cehia 

6. Primăria comunei Mirești, r. Hâncești 

7. Primăria comunei Micăuți, r. Strășeni 

8. Consiliul Raional Cahul 

9. Jazz Hotel 

10. Verista Print 

11. Rusnac  Mold-Aqua 

12. Amplica 

13. Unimedia 

14. Denis Jardan 

Am reușit să acumulăm donaţii 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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V. Coaliţii și reţele 

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 2013 a avut loc ce-a de-a VII-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 2013 

s-a desfășurat cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Voluntarilor.  

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop  consolidarea sectorului 

neguvernamental şi promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

 

  

 

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. 


