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

 
EVENIMENTE DE LANSARE SNV 2016 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Prezentarea activității  
(Ce, unde, când?) 

Denumirea 
organizației / 

instituției 
responsabile 

Denumirea 
partenerilor 

implicaţi 

Beneficiarii 
activității 

Date de contact ale 
persoanei 

responsabile 
Promovare 

Duminică 
16 oct. 

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

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

1. Primăria 
mun. Bălți,  
2. Pizzeria 
”Starkebab” 
3. LTR ”I. 
Creangă”  
4. LT” M. 
Eminescu” 
5. LT ”B.P. 
Hașdeu” 
6. LT  “G. 
Coșbuc” 
7. LT ”D. 
Cantemir” 
8. LT ”L. Blaga” 
9. LT ”V. 
Dumbrăvean” 
10. Gimnaziul 
Sîngureni 

Locuitorii or. 
Bălți 

Olga Coniuc, 
voluntară CREE 
068 670 788 
olguta.coniuc@gmail.
com 
Olga Rusu, voluntară 
CREE 
068 809 876 
rusu.olga@bk.ru 
 

 

Drochia Campanie de sensibilizare a comunităţii (Fleshmob) 
 
Locul desfășurării: Centrul s. Mîndîc 

IP Gimnaziul 
Mîndîc 

APL Copiii din 
comunitate 

Director adjunct 
educaţie 
078897195. 
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Ora: 14.00 
Descriere: Anunţarea perioadei SNV și a menirii  
Săptămînii Naţionale a Voluntariatului. Sensibilizarea 
participativă a cetăţenilor. Utilizarea de mesaje de 
genul ”Hai în gaşca voluntarilor”, ”Convinşi – 
mîndîcenii sînt cu noi”. 

0251 75 2 15 

Luni 
17 oct. 

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

Direcția liceului; 
colectivul 
profesoral; CLT, 
elevii 

Locuitorii 
satului 
Molovata 

40 persoane Bejan Vera 
Merineanu Tatiana 
024854439 
 

 

Ialoveni Lansare SNV 2016 și Festivalul Voluntarilor în 
Ialoveni – Capitala Tineretului 2016 
 
Locul desfășurării: Consiliul Raional Ialoveni 
Ora: 14:00 
Descriere: Activitatea are drept scop anunțarea 
lansării Săptămînii Naționale a Voluntariatului și 
lansarea proiectului  ”Festivalul Voluntarilor”, Start 
Concurs pentru aplicările la Eveniment, pe toate 
categoriile anunțate și prezentate în formatul 
Conferinței de Presă, organizată în Ialoveni, ”Capitala 
Tineretului”, cu participarea Partenerilor principali de 
organizare și a Mass-mediei. Va fi promovat 
voluntariatului și prezentate activitățile din cadrul 
SNV 2016, precum și Festivalul Voluntarilor. 

Asociația 
Obștească 
”Tinerii pentru 
dreptul la viață” 
(TDV) 
 
A.O. ”Serviciul 
pentru Pace” 

Consiliul 
Raional 
Ialoveni 

Invitați din 
Raionul 
Ialoveni 

Nicolae Procopie 
079 191 587 
tdv_secretariat@yah
oo.com 
 
Liviu Moraru 
069011215; 
060068944. 
Festivalulvoluntarilor
2016.md@gmail.com 

 

Rezina Lansarea oficială a SNV 2016 
 
Locul desfășurării: Incubatorul de Afaceri, or. Rezina, 
str. Sciusev 10 
Ora: 10.00 
Descriere: Vor participa reprezentanți din diferite 

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

 Stavinschi Liuba, 
079779411, 
lstavinschi@mail.ru   
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domenii, instituții, din societatea civilă și mass-
media. Va fi prezentat planul activităților SNV 2016 
în rionul Rezina și va fi dat startul activităților 
planificate. 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

APL,  
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru   
Valentina 
068565363 
camerzan60@mail.ru 

 

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

gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 

Administrația 
gimnaziului 
Asistența 
socială 
 

Persoanele în 
etate 

Uscatu Galina 
068024236 

 

ACTIVITĂȚI ȘI ACȚIUNI SNV 2016 

Data 
 

Raionul / 
Municipiul 

Prezentarea activității  
(Ce, unde, când?) 

Denumirea 
organizației / 

instituției 
responsabile 

Denumirea 
partenerilor 

implicaţi 

Beneficiarii 
activității 

Date de contact ale 
persoanei 

responsabile 
Promovare 

Luni 
17 oct. 
 

Mun. Bălţi  
 

Acțiuni de salubrizare a terenului aferent blocului 
școlii primare a gimnaziului 
 
Locul desfășurării: str. Cahul 46, blocul școlii primare 
a gimnaziului 
Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Activitate de salubrizare a terenului 

aferent blocului claselor primare 

Elevii din 

gimnaziu 

1. Diriginții 
claselor a II-a 
până la a IX-a 
2. Părinții 
elevilor 
3. Membrii 
comisiei 
pentru 
parteneriate 
educaționale 

Blocul claselor 

primare 

Toma Inga, 
înv.cl.prim. 
Pantea Cristina, 
organizator, 
068881973 
xtina_pantea@mail.r

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

Liceul Teoretic  
„Mihai 
Eminescu” 

Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 
Sport Bălți 

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

 

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

CSPT „ ATIS” 
AO„TDV”, Bălți 

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

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

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

 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 

Chişinău 

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

A.O. CSC 
Moldova 

 Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 

 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (I) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem  organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

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

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
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târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii  speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. 
Împreună încercăm să devenim mai buni și să ne 
sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflați 
în necaz. 

sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative. 

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

Biblioteca Muni

cipală 

"B.P. Hașdeu" 

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

Reprezentanți 

ai instituțiilor 

publice și 

organizațiilor 

societății civile 

Tatiana Coșeri 
079 858 096 
tcoseri@hasdeu.md 

 

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

A.O. „Insula 
Fericirii” 

Biserica 
„Acoperământ
ul Maicii 
Domnului” din 
satul 
Ghidighici 

40 de copii din 
familii social-
vulnerabile 
din satul 
Ghidighici 

Maxim Melinti, 
0792-56-111 
insulafericirii@gmail.
com 

 

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

Centrul 
Comunitar 
pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 
şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 
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Pădurea curată 
 
Locul desfășurării: pădurea adiacentă CEEF 
Ora: 14.30 
Descriere: amplasarea căsuţelor de alimentare 
pentru animale 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

 Mediul 
înconjurător 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 

 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi  
 

      

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul       

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

Grupul de 
inițiativă 
”Implică-te și 
tu!” 

Alexei Sotnic - 
om de afaceri, 
profesorii și 
elevii din liceu 

8 familii (14 
copii) 

Aurica Bacalov 
079 482 808 

 

 

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

Gimnaziul 
 
Centrul social 

Centrul social 
„Bethania” 
 

Elevii 079 746 346  

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

APL I 1. APL 
2.Centrul 
social 
„Bethania” 
 

Pensionarii 079746346  

Călărași       

Căuşeni Din suflet pentru tine Nicu 
 
Locul desfășurării: liceul A. Mateevici   
Ora: 10.00 

Liceul A. 
Mateevici din 
Zaim 

1.Senatul 
liceului 
. 

7 familii de 
bătrîni din 
localitate  

Cernat Rica  
069259346 
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Descriere: Liceenii vor acumula surse financiare 
penrtu procurarea unui cărucior pentru elevul din 
clasa a doua, care nu se poate deplasa la ore din 
cauza că nu are un cărucior   

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

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

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

Utilizatorii 
bibliotecii 

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

 

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

Asociaţia 
părinţilor 
copiilor din 
grădiniţa Foişor  

APL, Asociaţia 
părinţilor, 
echipe de 
voluntari  

Locuitorii 
oraşului  

Natali Ignatenco, tel 
024332393 
067362936 

  

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni       

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

Instituţia 
Publică 
Gimnaziul 
Mîndîc 

APL  
Biblioteca 
publică din sat  
Sectorul  
cultură  
 
Consiliul de 
elevi 
Consiliul de 

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

Chilari Bogdana 
Cilari Raisa  
Cilari Nina 
 
 
Jitarciuc Nina 
078897195 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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domiciliul copiilor pentru a dona copiilor.  părinţi. 
Echipa de 
voluntari  

Acțiune de caritate 
 
Locul desfășurării: Cîteva gospodării din partea de 
nord-vest a satului s. Sofia 
Ora: 15.00-17.00 
Descriere: Igienizarea și curățenie în ogrăzile unor 
oameni în etate 

IP Gimnaziul 
Sofia 
 
 

Reprezentant 
APL-Leșanu 
Aliona 

Gîscă Tatiana, 
Panico 
Tamara, 
Bandalac 
Lucia, 
Rusu Eugenia  

067489485 
Mutruc Aliona 

 

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

IP Gimnaziul 
Gribova 

ONG 
”Romana” 

Elevii 
instituției 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com  

 

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

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

068047850 
Director adjunct  
Educație  

 

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

IP Gimnaziul 
Mîndîc 

APL Copiii din 
comunitate 

Director adjunct 
educaţie 
078897195. 
0251 75 2 15 

 

„CASA CURATĂ” 
 
Locul desfășurării: IP LT Rus nr.3, or. Drochia 
Orele: 14.00 

IP LTRus nr.3 
or. Drochia 

Gospodăria 
comunală 

Bacalîm 
Andrei –
profesor de 
educaţie 

069871122  
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Descriere: Acţiuni de igienizare şi curăţenie pe 
teritoriul liceului 

tehnologică 
Elevii claselor 
ginnaziale 

DEZBATERI PE DOMENIUL VOLUNTARIAT 
 
Locul desfășurării: LT Pelinia 
Ora: 14.10 
Descriere: membrii senatului vor realiza dezbateri 
privind noțiunile de voluntariat, caritate, reabilitare, 
colectare, sensibilizare, recrutare, promovare, 
sprijin. 

LT Pelinia  Elevii liceului 068047850 
Director adjunct  
Educație 
 

 

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

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 
 

Grădinița N 2 
„Izvoraș” 
 

Copii din 
grupa  mare  și 
pregătitoare , 
educatorii 
 

Cîșlaru Liliana  , 
director  adjunct „ 
Educație ”  
069718104 

 

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

Senatul elevilor   Litfin  Ariadna 
068295052 
Dediu  Otilia 
061060265 
Golub  Alexandrina 
068743725 

 

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

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

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

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

Consiliul 
Electoral de 
Circumscripţie  

or. Drochia 
 

Alegătorii din 
or. Drochia 

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

 

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

   Ciobanu  Sebastian 
060507617   
 
Moşoc  Ion  Marius 
060861397 
 
Anton  Andreea  
068514012 

 

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

 
Liceul Teoretic 
Doroţcaia 

  
Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

 

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

LT Doroţcaia Agrofirma 
“Doroţcaia 
Agro”  

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

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 
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schimbul II în 
incinta LT 
Doroţcaia 

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

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Edineţ       

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

DASPFC APL Persoane 
solitare în 
etate 

0259 242 66  

Florești Activităţi de caritate persoanelor  cu dizabilităţi 
 
Locul desfășurării: s.Hîrtop 
Ora: 14.00-16.00   
Descriere:  Îndeplinirea lucrărilor în gospodăriile 
peroanelor în etate. 

Gimnaziul 
Hîrtop 

1. APL  
2. Asistenţa 
Socială 

Persoanele în 
etate 

 
7-15-33 
 

 

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

Primăria satului 
Cerniţa 
 

 Locuitorii  
satului 
 

068281158 
 

 

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

Biblioteca 
publică 
s.Vărvăreuca 

1. Gimnaziu 
s.Vărvăreuca, 
2. Primăria 
com.Vărvăreu
ca 
3. ”Regina 
Pacis” 

copiii din 
Gărdiniță 

Afteni Nina 
068733105 
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Promovarea voluntariatului”Sunt voluntar, deci îmi 
pasă 
 
Locul desfășurării: or. Floreşti 
Ora: 14.00-15.00 
Descriere: Scopul activităţii este de a promova 
voluntariatul în oraşul Floreşti prin oferirea unui 
abţibild şoferilor şi pietonilor cu textul”Sunt voluntar 
, deci imi pasă” în schimbul unei unităţi 
monetare,suma de bani  colectată va fi  donată unei 
familii social vulnerabile. 

Consiliul Raional 
de Tineret 

1. APL II  2. 
FlorTV. 

Familia Gorpin Stoica Dumitru 
069408418 
dumitrustoica@gmail
.ru 

 

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

Primaria 
Casa de cultura 
Biblioteca 
Inginer 
cadastral 

Asociatia 
parinti si 
pedagogi 
 

Locuitorii 
localitatii 
Elevi 
 Functionari 

068558864 
Zubco Elena  
Sefa Bibliotecii 
satesti 

 

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

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

Gimnaziul ” D. 
Cantemir”  
Glodeni 

1. ONG  
”Noosfera” 
 2. Elevii 
Gimnaziului D. 
Cantemir,      
3. Părinți        
4. Cadre 
didactice       
5. Membrii 
colectivelor 
artistice ” 
Danser”, ” 
Stîrcianschie 
dzvonecichi” 

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

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

Gimnaziul ”D. 
Cantemir” 
Glodeni 

ONG 
”Noosfera” 

Populația or. 
Glodeni 

Strechi Oxana  

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

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

CVL (Clubul de 
voluntari din 
Lapusna) 

 Beneficiari vor 
fi elevii 
claselor  doi 
trei si patru 

Gabura Cristina 
078518447  

 

O mînă de ajutor la culesul roadei de nuci 
 
Locul desfășurării: Gospodăria Doamnei Profesoară 
Ora: 13:00-16:00 
Descriere: Patru voluntari din cadrul CVB vor merge 
la cules nuci și vor ajuta la curățenie în gospodărie. 

A.O. Always 
together 
 

Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica 
 

Doamna 
Maria 
profesoară la 
pensie. 

Victor Ioniță 
060397120 
 

 

Ialoveni       
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Leova       

Nisporeni       

Ocnița       

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

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Elevii 
Colegiului 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Marga Inga, 
060671515 

 

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

Cspt Orhei DASPF Orhei 3 familii 
vulnerabile 
din or. Orhei 

Caziuc Ana, asistent 
social Cspt Orhei, 069 
553 932 

 

Ziua Ușilor Deschise la Cspt Orhei. Genericul: ”Hai 
în gașca voluntarilor” 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 12.00-15.00 
Descriere: Discuții interactive despre voluntariat și 
rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității cu 
specialiștii și voluntarii Cspt. 

Cspt Orhei 1. Direcția de 
Învățămînt 
2. Liceele or. 
Orhei 
 

Elevii claselor 
VII-XI 

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

 

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

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 

 Chirilici Ludmila, 
079604726 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clase 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
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plasament. 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

BP „M. 
Eminescu”, 
PP „Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clasă, CLE. 
APL, 
Agenți 
economici, 
Televiziunea 
locală Elita, PP 
„Cuvântul” 

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

 

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (I) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele 
părintești,CLE, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban  Cornelia 
Lazîr  Ina 
Șvațmacler Marina 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

APL, 
PP „Cuvântul” 
 

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

 

Sănătatea are prioritate (I) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. 27 August  62 , 
farmacie 
Ora: 08.00-17.00 
Descriere: În incinta farmaciei va fi pusă la dispoziția 

SRL „Tranns-
Spectru” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa, 
079223423 
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vizitatorilor informația despre prevenirea diferitor 
boli (broșuri, pliante, flayere). La dorință vizitatorilor 
le va fi măsurată tensiunea arterială. 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comisia 
metodică a 
diriginților. 
PP „Cuvântul” 
 

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

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti       

Ştefan 

Vodă 

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

Centrul pentreu 
copii în situaţii 
de 
Risc Stefan 
Voda 

1..Ziarul local 
PRIER 
2. Centrul 
pentreu copii 
în situaţii de 
Risc Stefan 
Voda 
 

Copiii  din 
cadrul 
Centrului   

0242 251 70  

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

IPLT ”Ștefan 
Vodă 

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

Locatarii 
orașului și 
vizitatorii 

Uța Patrisia 
060960046 
 
Iuraș Galina  
0242 251 49 

 

Taraclia «Чистое село» 
 
Locul desfășurării: :  улицаЛенина 
Ora: 14.00 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2.Социальны
й ассистент 
 

Пожилые 
люди 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 
shkairak@gmail.com 
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Descriere: Уборка и вывоз мусора. 

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

Гимназия 
города 
Тараклия 

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

Учащиеся 
гимназии. 

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

 

Telenești       

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

Лицей 

им.А.Пушкина, 

совет лицея 

Ученики 

лицея(1-

12кл.);  

Родительская 

ассоциация 

Ученики, 

пациенты и 

работники 

отделения 

Гонцова В.П. 

069655121; 

Саламаха И. 

(0236)23596 

 

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

 Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa I Toma Tatiana 
068196708 

 

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

A XII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 

 Copiii de la 
casa pentru 
toți 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

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

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa V Beșliu Liubovi 
0236/45095 

 

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

 Elevii clasei a 
VIII-a  
  Satul  Grăseni 

 Foștii 
profesori  

Romana Ala  diriginta 
clasei a VIII-a  
023658136 
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EI AU FOST CA NOI 
 
Locul desfășurării: cimitirul de pe strada 
Gvardeiscaia 
Ora: 8.00-10.00 
Descriere: Salubrizarea și îngrijirea mormintelor 
uitate din cimitirul de pe strada Gvardeiskaia. Elevii 
vor curăți 10 morminte care sunt părăsite, după ce 
vor aduna deșeurile din preajmă, vor sădi flori și vor 
da cu var crucile, care sunt detereorate le vor repara 
pe cît va fi posibil. 

Clasa a IX-a C, B 
LT „M. 
Eminescu” 

APL Oamenii din 
oraș, 
societatea  

Lilia Petic 079975646  

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

Gim.Chirileni ONG Elevii şi 
profesorii 

Oboroc Ion 
023675583 
 

 

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

gimnaziul s. 
Negurenii Vechi 

Administrația 
gimnaziului 
Asistența 
socială 
 

Persoanele în 
etate 

Uscatu Galina 
068024236 

 

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

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa IX-a Buraga Mihai 
060989233 

 

Lucrări de salubrizare în diferite regiuni ale satului (I) 
 
Locul desfășurării: curăţirea izvoarelor din rîpă  ,la 
intrarea în sat; curăţirea rîpilor de deşeuri 
Ora: 14:00 
Descriere: Timp de 3 zile , elevii împreună cu 
doriginţii, după ore vor salubriza teritoriul din jurul 

clasa a III-a B 
clasa a V- a A 
clasa  a VII-a A 
clasa a VI-a A 
clasa a VII-a B 
Gim. Todireşti 

Primăria 
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 
068377397 
 
Bulubica Diana 
068037859 
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rîpei şi vor curăţa izvoarele .Deşeurile colectate vor fi 
evacuate la gunoiştea amenajată special. 

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

Elevii claselor I-
III 
Gimnaziul 
Gherman 

  Diriginții cl.I-III 
0236/65293 
 

 

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

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa  V Zdrobău Eugenia 
0236/45095 

 

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

I.P.Gimnaziul 
Bumbăta 
Clasa a I a ,clasa 
II ,clasa a III a 

Părinţii 
elevilor 
I.P.Gimnaziul 
Bumbăta 
 

Copiii de la 
grădinița 
,,Mugurel,, s. 
Bumbăta 

Florea Domnica 
068757946 

 

Marţi 
18 oct. 
 

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

Elevii clasei a IX-
a, elevii claselor 
a VI-a,diriginții 

Părinții 
elevilor 
Membrii 
comisiei 
pentru 
proiecte 
educaționale 

Casa de copii, 
grădinița nr.13 
specializată 

Pantea Cristina, 
organizator 
068881973 
xtina_pantea@mail.r
u  

 

Acțiune de salubrizare în regiunea iazului 
Consomolist 
 
Locul desfășurării: Cartierul 8, lacul Consomolist 
Ora: 16:00 
Descrierea: Voluntarii vor face ordine pe terenurile 
cu gunoiște în regiunea iazului 

Centrul 
Municipal 
pentru Minori și 
Tineret „Făclia” 

Primăria mun. 
Bălți, Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 
Sport  

Tineri cu vîrsta  
14-21 ani 

Serghei Vrabii 
069917699 
 

 

Expoziția intractivă „ Fac ce vreau dar știu ce fac” 
 
Locul desfășurării: Centrul Municipal pentru Minori 

CSPT”ATIS” 
AO„TDV”,Bălți 

Centrul 
Municipal 
pentru Minori 

Tinerii – 
beneficiari ai 
CMMT 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
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și Tineret ” Prietenie” 
Ora: 15.00 
Descrierea: Promovarea serviciilor Centrului de 
Sănătate Prietenos Tinerilor” ATIS ”, Prezentarea 
activității de voluntariat a echipei TDV, Balți și CSPT 
ATIS, prezentarea Expoziției intractive „Fac ce vreau 
dar știu ce fac”. Discuții și opinii. Distribuire de 
materiale informaționale. 

și Tineret ” 
Prietenie” 

„Prietenie” voluntari ai  CPST” 
ATIS” – Zgureanu 
Valensia 069183258 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău  

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

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

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

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

 

Promovarea alternativelor la detenţie 
 
Locul desfășurării: Biroul de probaţiune  Botanica 
Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea: Repartizarea pliantelor.   

Inspectoratul 
National de 
Probaţiune 

 Comunitatea / 
adolescenţi în 
dificultate 

Danuţa Alexandrina 
botanica@probatiun
e.gov.md 

 

Seminar informativ 
 
Locul desfășurării: str. Armenească 61/13 
Orele: 16:00- 18:00 
Descrierea: Informarea despre activitatea de 

A.O. CSC 
Moldova 

A.O. Înainte 

Moldova 
Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 
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voluntariat, discuții despre diferite practici, 
importanta acestuia și modalități de implicare cu 
indicarea ONG-lui gazdă, specificul acestuia și date 
de contact. În urma seminarului tinerii interesați vor 
fi informați despre ulterioarele posibilități de 
voluntariat. 

Mun. 
Comrat  

       

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

Asociația de 
Caritate The 
Moldova Project 

Autoritățile 
publice locale 
din r-ul Anenii 
Noi 

familii 
vulnerabile 
din r-ul Anenii 
Noi 

Victoria Morozov 
069379870 
morozovvictoria@gm
ail.com 

 

Basara-
beasca  

       

Briceni       

Cahul       

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

AO „Vatra- 
Cîrpeşti” 

Primaria 
Cîrpeşti 
 
GŢ Bejenaru 
Vladimir 

Locuitorii 
satului 

0273 782 36  

Din suflet pentru suflet un licăr de speranţă 

 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii nr. 2 

Primaria 

Cantemir 

Grădiniţa de 

copii nr. 2 

 

Copii de la 

grădiniţa 

0273 226 39  
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Or. Cantemir 

Ora: 10:00 

Descriere: Confecţionare coletelor cu produse 

alimentare şi haine. 

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

APL  5 familii social 
vulnerabile 

079 998 389  

Călărași       

Căuşeni Ajutorarea bătrînilor 
 
Locul desfășurării: satul Zaim 
Ora: 14.00 
Descrierea: Liceenii din liceul „A. mateevici” din satul 
Zaim vor face curăţenie în ograda, grădina, şi casa 

Liceul A. 
Mateevici din 
Zaim 

1.Senatul 
liceului 
. 

7 familii de 
vătrîni din 
localitate  

Cernat Rica  
069259346 

 

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

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

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

Utilizatorii 
bibliotecii 

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

 

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia Acţiune  de caritate 
 
Locul desfășurării: în familiile copiilor din s. Şuri 
Ora: 14:00 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, 
învăţămînt 

APL 
 

copii din 
familii social – 
vulnerabile, s. 
Şuri 

Sorocean Ecaterina,  
Chetrari Lilia 
0 252 77 451 
068502691 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Descrierea: Ajutor de caritate pentru copii din familii 
social - vulnerabile 

primar 

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

LT Pelinia 
 

Asistenta 
socială APL 

Familliile  
defavorizate 
 

068047850 
Director adjunct  
Educație 

 

Acțiune de igienizare și curățenie în sălile de clasă și 
pe teritoriul școlii 
 
Locul desfășurării: Sălile de clasă și teritoriul IP 
Gimnaziul Sofia, s. Sofia 
Orele: 13.00-15.00 
Descriere: Igienizarea și curățenia în sălile de clasă și 
pe teritoriul școli. 

IP Gimnaziul 
Sofia 
 
 

Gospodăria 
comunală 
servicii Sofia  
Podorojnîi 
Petru 
 
 

 068506460 
Railean Tatiana 
 
 

 

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

  Familii 
defavorizate 

Bîtcă  Octavian 
068438635 
 
Rusu  Marius 
025275416 

 

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

Biblioteca IP 
Gribova ”Iurie 
Moroșanu” 

Partenerii 
business 
"DAAC - 
HERMES "S.A. 

Elevii 
instituției 
Comunitate 

025232331 
14aramaolga@gmail.
com  
 

 

Distribuirea fluturașilor cu mesaj ecologic 
consătenilor 
 
Locul desfășurării: piața  din localitate și strada  care  
duce spre  instituție 
Ora: 08.00 

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 

APL Locuitorii   
comunității 
 

Dilan Iuliana  , 
diriginte clasa  a IX-a,  
0601189861 
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Descriere: Dimineața elevii  vor împărți sătenilor 
mesaje  cu caracter  ecologic  pentru a  păstra  
curățenia ,stoparea  transportării gunoiului  la 
gunoiștile  neautorizate. 

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

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

APL(transport
ul public de 
colectare a 
deșeurilor) 

Elevii, părinții 
Locuitorii 
străzii 

025258349  

Pentru pici – jocuri mici 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa nr. 8, or. Drochia 
Orele: 14.30 
Descriere: Un grup de elevi vor organiza şi desfăşura 
jocuri distractive, în limba engleză şi franceză, cu 
copiii din grupa pregătitoare  de la grădiniţa nr. 8 
pentru a le trezi curiozitatea de studiere a unei limbi 
străine. 
 

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

Grădiniţa nr. 
8, or.Drochia 

Copiii de la 
grădiniţa nr. 8 
din or. Drochia 

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

 

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

  Colegii de 
clasă 

  

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

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 

 

 Elevii  
instituției 

Josan Diana , 
069987340 
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Dubăsari   A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa,  a simţi, a 

ajuta (I) 

 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat 

 

LT Doroţcaia 

 

CLT, Centrul 

educaţional 

WOW 

Oricare copil 

care se 

adresează 

direct sau îşi 

expune 

solicitarea 

ajutorului prin 

intermediul 

„Boxei de 

opinii şi idei” 

Bacioi Viorica  

024845339 

Pleşco Galina  

068830783 

Andronatiev Eugenia 

069232090 

Galiţ Corina 

068158712 

 

 

Acțiune de salubrizare:,,Un pas mic pentru un viitor 
mare” 
 
Locul desfășurării: Centrul satului, străzile principale, 
malul riului Nistru 
Ora: 12.30-13.30 
Descrierea: Activitatea se va desfășura cu clasele a 
V-IX-a în locurile publice; clasele I-IV-a în curtea, 
terenul jimnaziului. Primăria va organiza transportul 
pentru deseurile colectate. 

Gimnaziul 
Oxentea 

APL,ONG,,Arm
onie”, 
ONG „Clubul 
femeilor” 

comunitatea 0794771539  

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

Bibliotecarii 
instituţiei 

 48 persoane Gavrilaş Elena 
Domenti Galina 
024854439 
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pertru desfășurarea acestei activități însoțită de o 
lecție cu genericul „Cum se repară o carte”. La 
șfîrșitul acestei activități se va face bilanțul și se vor 
menționa cei mai activi participanți. 

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

Gimnaziul Roghi Părinții, 
profesorii. 

16 copii Casianov Galina 
060281920 

 

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

 
Liceul Teoretic 
Doroţcaia 

  
Profesorii 
pensionari 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 

 

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

LT Doroţcaia Agrofirma 
“Doroţcaia 
Agro”  

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

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

 

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

Liceul Teoretic 
Doroţcaia 

Şcoala de Arte 
s. Doroţcaia 
 

Persoane în 
etate care sînt 
sub tutela 
„Casa Maria” 

Bacioi Vioroca 
0 248 45 339 
 
Pleşco Galina 
068830783 
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Sat curat – bucuria ochilor (II) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Edineţ       

Fălești        

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

Asistenţa  
socială 
 

 Păleavschii 
Ludmila 
Pileavschi  
Tatiana 
Locuitorii  
satului 

069874551  

Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. 
Hîrtop 
 
Locul desfășurării: parcul din centrul s. Hîrtop 
Orele: 15.00  – 16.30 
Descriere: Lucrări de salubrizare şi amenanjare. 

Gimnaziul 
Hîrtop 

APL Societatea 7-12-61  

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

Elevii Şcolii 
primare oraşul 
Floreşti 

Direcţia 
Cultură,Turis
m, Tineret şi 
Sport 

Biblioteca 
publică 
orăşănească 

Dna Maria 
069037439 

 

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Salubrizarea terenului din apropierea Grădinii 
publice din oraș 

IP LT ,,Vasile 
Coroban” 

Gospodăria 
Comunală 

Populația 
or.Glodeni 

024923331  



28 

 

 
Locul desfășurării: Regiunea din preajma grădiniței 
nr.5 
Ora: 15:00 
Descrierea: Vor fi colectate deșeurile aruncate și 
izvorul din regiune. 

Glodeni Glodeni,Manaj 
agricol 

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

Gimnaziul 
Ciuciulea 

Primăria,  
Consiliul Local 
al Elevilor  

Locuitorii 
satului 

calistru @mail .ru 
069877707 

 

Salubrizarea terenului de la întrarea în sat 
 
Locul desfășurării:  la întrarea în sat regiunea 
„ponoare”. 
Ora: 10:00 
Descrierea: Colectarea deşeurilor, văruirea pomilor, 
plantarea arborilor   unde lipsesc şi sunt 
uscaţi,curăţirea izvorului din regiunea respectivă. 

Gimnaziul 
Ciuciulea 

Primăria,  
Consiliul Local 
al Elevilor  

Locuitorii 
satului 

calistru @mail .ru 
069877707 

 

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

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

Locuința 
Protejată 
Lăpușna  
Keystone 
Moldova 

Administrația 
Liceului 
Teoretic din s. 
Lăpușna 

Elevii din liceu 068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 
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Film 
 
Locul desfășurării: : Sala festiva din L.T Lapusna 
Ora: 15:00 - 17:00 
Descrierea: Se va organiza un film pentru clasele 7-
11 , intrarea va costa 3 lei . Banii colectati se vor 
investi in produse alimentare pentru batrini. 

CVL (Clubul de 
voluntari din 
Lapusna) 

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

Gabura Cristina 
078518447  

 

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

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

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

Locuitorii din 
or. Hâncești 

Iuliana Tabacari, 
079262872 

 

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

Asociația de 
Caritate The 
Moldova Project 

Autoritățile 
publice locale 
a r-lor Hîncești 

familii 
vulnerabile 
din r-ul 
Hîncești 

Victoria Morozov 
069379870 
morozovvictoria@gm
ail.com 

 

Vizită la parlament 
 
Locul desfășurării: Parlamentul Republicii Moldova 
Ora: 14:30 
Descrierea: Cinsprezece voluntari din CVB Bobeica și 
Clubul de voluntari din Logănești, însoțiți de patru 

A.O. Always 
together 
 

Primăria 
Logănești, 
Gimnaziul 
Logănești 

20 persoane Bucur Stela 
079258625 

 



30 

 

persoane mature, vor merge la parlamentul 
Republicii Moldova cu scopul de a se familiariza cu 
domeniul politic și de a vizita Parlamentul Republicii. 

Ialoveni        

Leova Nouă ne pasă! 
 
Locul desfășurării: Orașul Leova 

Ora: 15.00 
Descrierea: amenajarea indicatorului localității 
Leova (dinspre Cahul) 

Grupul de 
voluntari  
” Elita” 

 

APL Locuitorii 
orașului și 
călătorii de pe 
ruta cahul-
Leova 

Aurica Bacalov 
0794-82-808 

 

 

Să dăm o nouă viaţă cărţii 

 
Locul desfășurării: Salonul pentru copii 
Ora: 14:00 
Descrierea: Bibliotecarul împreună cu cititorii activi 

vor repara împreună cărţi. 

Biblioteca 

Publică „Iurie 

Matei” 

 Vizitatorii 

bibliotecii 

Directoarea 

bibliotecii 

079 855 910 

 

Nisporeni       

Ocnița       

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

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga, 
060671515 

 

Lanțul de cărți 
 
Locul desfășurării: Biblioteca pentru copii-LT I.L 
Caragiale 
Ora: 10.00-11.00 
Descrierea: Construirea unui lanț de cărți între 2 
instituții Biblioteca pentru copii-LT I.L. Caragiale 

Biblioteca 
pentru copii I. 
Creangă 

Biblioteca 
publică A. 
Donici, 
Consiliul 
Raional Orhei 

Copii, tineri, 
adulți 

Țugui Stepanida 
067 292 404 

 

Promovarea lecturii în Orhei 
 
Locul desfășurării: Centrul de Tineret 
Ora: 14.30 -16.00 

Clubul 
”Promovarea 
lecturii în Orhei” 

Centrul de 
Tineret Orhei 

Membrii 
clubului 
”Promovarea 
lecturii în 

Tatiana Ridli, 
069556032 
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Descrierea: discuții cu Igor Guzun asupra lucrării 
”Vinil” 

Orhei” 

Sunt frumos și sănătos! 

 
Locul desfășurării: IMSP SR Orhei, Secția Pediatrie 
Ora: 10.00 
Descrierea: face painting pentru copii internați în 
secția de Pediatrie, Orhei 

Cspt Orhei IMSP SR 

Orhei, Secția 

Pediatrie 

Copiii 

internați în 

secția de 

Pediatrie 

Pușcaș Mihaela, 

Aynura 

Abduralghimov 

 

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

Y-PEER Cspt 
Orhei 

Cspt Orhei, 
Gimnaziul 
Mihai 
Eminescu 

Adololescenții, 
elevii claselor 
IX-XII 

Liliana Cerchez, 
069467042 

 

Rezina Alături de comoara noastră – Bătrînii (I-III) 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, s. Sothnaia, 
 s. Ciorna, s. Boșernița 
Ora: de la ora 15.00 
Descrierea: În cadrul acestei activități voluntarii de la 
CSPT „Armonia”, Rezina, vor împărți colete cu 
produse alimentare presoanelor care se află întro 
stare materială  grea. 

Centru de 
sănătate 
ptietenos 
tinerilor (CSPT) 
„Armonia”  
Rezina 

Biserica 
Ortodoxă  
„Înălțarea 
Domnului” 
Rezina  
PP „Cuvântul” 
 

 Atamenenco Ana 
068405553 

 

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

BP Saharna AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Elena 
060214532 
elenastavinschi1974
@gmail.com 
 

 

CE ÎNVĂȚ? UNDE MĂ  ANGAJEZ? 
 
Locul desfășurării: str. 27 August 18 A 
Ora: 17.00 
Descrierea: Dorim să așezăm la masa rotundă agenții 
economici și elevii care în acest  an absolvesc liceul si 

AO „ORIZONT” SRL NAIDROB 
SRL RINCEA-
PRIM 
SRL PRIMVEG 
 SRL ANDIBAM 
GRUP 

 Borbian Andrei 
079707515 
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persoanele care doresc să se angajeze în cîmpul 
muncii pentru a pune în discuție următoarele 
întrebări:  CE ÎNVĂȚ? UNDE LUCREZ? CE NE LIPSESC 
LOCURILE DE MUNCĂ SAU ANGAJAȚII PREGĂTIȚI? 
CUM ÎMI ALEG  PROFESIA? CUM ÎMI GĂSESC 
ANGAJATORUL? 

SRL OFICIU 
EXPRES 
www.limuzine
.md 
www.viphd.md  
„NEXUS” 
REZINA  
 IAR- Rezina 
 SISLAB Rezina 
PP „Cuvântul” 

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

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 
 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

BP „M. 
Eminescu”, 
PP „Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

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

Centrul de 
Dezvoltare a 
Cariei Syslab 
Rezina 

PP „Cuvântul” 
 

 Roșca Inga 
069744170 
ingarosca1983@gmai
l.com 
 

 

Gestul meu contează! (II) 
 
Locul desfășurării: I.P.L.T Alexandru cel Bun 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clasă, CLE. 

 Ciubotaru Valentina, 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
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Ora: pe parcursul SNV 2016 
Descriere: Elevii claselor a II-XII colectarea  și 
realizează donații: jucării, cărți, hăinuțe de iarnă 
pentru copiii defavorizați. 

APL, 
Agenți 
economici, 
Televiziunea 
locală Elita, PP 
„Cuvântul” 

Președinții 
comitetelor 
părintești, membrii 
CLE, diriginții 

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (II) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele 
părintești,CLE, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban  Cornelia 
Lazîr  Ina 
Șvațmacler Marina 

 

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

trăiască emoții pozitive, să zîmbească.  

Biblioteca 
Publică „Mihai 
Eminescu” 

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

 Pistrui Violeta 
060142452 

 

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

Biblioteca 
Publică pentru 
copii din 
Cinișeuți 

PP „Cuvântul” 
 

 Covalenco Lidia, 
060195771 

 

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

SRL „Tranns-

Spectru” 

AO „Nufărul” 

PP „Cuvântul” 

 

 Spiridon Raisa 

079223423 
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Să ne iubim aproapele 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr. 17,  Rezina 
Ora: 9.30 
Descrierea: În cadrul avestei activități parohul și  
enoriașii bisericii „Înălțarea Domnului” din Rezina,  
vor pregăti haine , lenjerie de pat, șervete și produse 
alimentare pentru deținuții din Penitenciar. 

Biserica 
Ortodoxă 
„Înălțarea 
Domnului ,” 
Rezina . 

CSPT „ 
Armonia “, 
Rezina . PP 
„Cuvântul” 
 
 

 Preotul  Atamanenco 
Stanislav 
069081453 

 

Să stopăm tuberculoza prin informare 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Olimp 
Ora: 14.00 
Descrierea: Elevii voluntari vor prezenta informații 
semenilor privind profilaxia și prevenirea 
tuberculozei 

Liceul Teoretic 
Olimp 

Centrul 
Comunitar 
pentru 
Suportul 
Bonavilor de 
Tuberculoză 
Rezina 

 Cojocari Carolina  
060199984 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comisia 
metodică a 
diriginților. 
PP „Cuvântul” 
 

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

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

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

AO Prudens 1.APL 
2.Voluntarii 
3.Membrii 
sociatiei 
4. ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Voluntarii,  
Membrii 
asociatiei 

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

 

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

IP Liceul 
Teoretic 

1. A.O. 
”Speranța” 

Părinții, buneii 
din orașul 

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

”A.Mateevici” 2. membrii  de 
redacție a 
revistei 
școlare din 
liceu 
3. Serviciul 
Asistenta 
Psihopedagogi
ca Soldanesti 
4. ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 
  
 

Șoldănești și 
satele 
învecinate 

068229723 
067587805 
lenutaciorici@gmail.c
om 
 
 

Ştefan 
Vodă 

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

IPLT ”Ștefan 
Vodă 
 

1. ONG ”Aripi 
Europene” 
2. Consiliul 
Elevilor 
 

Elevii claselor 
8-12 
 

069931957-Ștefan 
Natalia 
 

 

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

Гимназия г. 
Твардица 

1.Учащиеся 
2.Работники 
музея 
3.Горожане 

Горожане Мария Маслинкова 
0(291)62-5-35 
plizpitt59@gmail.co
m 
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Благотворительная ярмарка «Твори добро» 
 
Locul desfășurării: ТЛ «Христо Ботев» 
Ora: 14.00 
Descrierea: Собранные средства пойдут на оплату 
питания в школьной столовой  детям из 
малоимущих семей. 

ТЛ «Христо 
Ботев» 

1Учащиеся 
2 
Родительская 
ассоциация  
3 
Общественно
сть 

Дети из 
малоимущих 
семей. 

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

 

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

Дом Детского 
Творчества 

Волонтеры 
проекта 
«Привет, 
Тараклия!» 

Молодежь 
города 

Виктория Войтович 
079385977 
mbradarskaia@gmail
.com 

 

Telenești       

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

Лицей 

им.А.Пушкина, 

совет лицея 

Ученики 

лицея(1-

12кл.);  

Родительская 

ассоциация 

Ученики, 

пациенты и 

работники 

отделения 

Гонцова В.П. 

069655121; 

Саламаха И. 

(0236)23596 

 

Проекция фильмов ”Dialog intercural”, ”Toleranță”  
созданных членами молодёжного клуба ”Impact” 
лицея в лицеях города. 
 
Locul desfășurării: Лицей им.А.Пушкина 
Ora: 15.00 
Descrierea: Проекция фильмов 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
клуб ”Impact” 

Ученики 
лицея 9-12 
кл. 

Ученики 
лицея и 
лицеев 
«Г.Асаки»; 
«И.Крянгэ»;»
М.Еминеску» 

Климишина А.Ю. 
(0236)23596 

 

Acțiune de  salubrizare  a parcului din localitate  

 
Locul desfășurării: parcul din localitate 
Ora: 14.00-16.00 

Descrierea: elevii   întreprind  acțiuni  de salubrizare 

Elevii clasei a  

IX-a  

Gim. Todireşti 

 

 Locuitorii 

satului  
Bațalî Ala  diriginta 

clasei a IX-a 

0236/49267 

 

Acțiuni de salubrizare a terenului de pe teritoriul 
gimnaziului 
 
Locul desfășurării: gim.Negurenii V. 
Ora: 13.20-14.10 
Descrierea: Sînt concretizate sectoarele de lucru, 

Gimnaziul 
Negurenii Vechi 
 
 
 
 

Administraţia 
gimnaziului, 
Părinţii 
 
 
 

Elevii ,cadrele 
didactice şi 
nondidactice 
 
 
 

Zaharciuc Tamara 
0236/92231 
 
 
 
 

 

mailto:mbradarskaia@gmail.com
mailto:mbradarskaia@gmail.com
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după care se adună frunzele căzute şi uscate ,fiind 
adunate într-un loc special împrejmuit cu un gard. 
Lucrările sînt realizate de către elevii claselor I-IV. 

   
 
 
 

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

LT „Al. 
Mateevici” 

Bibloteca,Con
silul Parintesc 

Elevii liceului Goncear Lilia 
0236/64394 

 

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

A XII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 

 Copiii de la 
casa pentru 
toți 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

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

cl.XI A 
LT 
„M.Eminescu” 

  Diriginte:Purici Irina 
0236/22486 

 

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

clasa IX 
clasa VIII –A 
clasa VIII-B 
Gim. Todireşti 
 
 
 

Pimăria 
Familiile 
Eloi,Covali, 
Cerevatii,Rom
aşcu, 
Ţinevschi 

comunitatea Ţinevschi Valentina 
060164317 
 
Culiuc Iurie 
079648627 

 

Fanteziile şi raţiunile naturii 
 
Locul desfășurării: gimnaziul Chirileni 

Gim. Chirileni  Elevii şi 
profesorii 

023675899 
Oboroc Ion 
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Ora: 14.00 
Descrierea: Înverzirea şi sădirea trandafirilor şi  
florilor pe parcelele şcolare. 

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

Gim. Chirileni ONG Elevii şi 
profesorii 

023675351 
Oboroc Ion 

 

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

clasa a III-a B 
clasa a V- a A 
clasa  a VII-a A 
clasa a VI-a A 
clasa a VII-a B 
Gim. Todireşti 

Primăria 
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 

068377397 

 

Bulubica Diana 

068037859 

 

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

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa III-B Pîntea Iulia 
068786870 

 

Proiectul ecologic ,,O stradă curată, un cimitir curat, 
un sat curat’’ 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Ora: 13.30-14.10 
Descrierea: Grupul clasei a VI-a,diriginte Cozariuc S. 
se implică în activitatea de salubrizare a teritoriului 
din faţa magazinului(colectarea recipientelor din 
plastic,hîrtie,carton )şi depozitarea în saci pentru a fi 
transportate la locul special. Grupul clasei a 
IX,diriginte Serbaniuc M. întreprind acţiuni de 

Gimnaziul  
Negurenii Vechi 
 

AO,,Vatra’’ 
APL 

Locuitorii 
satului 

Cozariuc Sergiu    
Serbaniuc M. 
0236/92231 
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salubrizare a cimitirului,deoarece în apropierea 
Sărbătorilor Pascale în cimitir se adună prea mult de 
lucru,s-a hotărît să se întreprindă o acţiune de 
salubrizare a teritoriului –toamna.Activitatea se 
desfăşoară cu scopul de a menţine curăţenia în 
locurile publice. 

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

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

 Locuitorii s. 
Ţighira 

Dereş Rodica 
0236/92121 

 

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

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa VI Popa Marcela 
069231861 

 

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

Clasa a VI-a B 
LT „M. 
Eminescu” 

 Bătrînii din 
Centrul de 
Reabilitare și 
Integrare a 
bătrânilor din 
Ungheni  

Ciobanu Lidia  
0236 22486 

 

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

Gim.Florițoaia 
Nouă 
 

Clasa 
V,dirigintele 

 

comunitatea 0236 570 07 
0236 570 03 

 

Miercuri 
19 oct. 

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

A.O. CSC 
Moldova 

 Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 
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repartizarea pliantelor informative.   

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

CSPT”ATIS”  
 
 
AO”TDV”, Bălți 

U.S.B. ” Alecu 
Russo” 

Studenții -USB 
” A. Russo” 

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

 

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

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

Voluntarii  
AO „Anima”și 
CRAT 

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

 

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

Paraschivoi 
Daniel, profesor 
social  

ONG 
„Începutul 
vieții” 

Elevii claselor 
VIII-IX 

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

 

Mun. 
Bender 

       

Mun. 
Chişinău 

Atelier al Consiliului ONG: Voluntariat şi Cetăţenie 
Activă pentru creşterea personală / deprinderi de 
viaţă 
 
Locul desfășurării: Liceul Academiei de Ştiinţe 
Orele: 11:00 
Descrierea: În cadrul atelierului se va discuta despre 
importanța voluntariatului din punct de vedere 
pedagogic și al dezvoltării personale, și anume cum 
pot contribui profesorii și părinții prin activități de 

Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 

Centrul de 
Resurse 
”Tineri și 
Liberi” 

Profesori, 
elevi și părinți 
de la Liceul 
Academiei de 
Ştiinţe 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 
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voluntariat la dezvoltarea personală a elevilor. 

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

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

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

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

 

Concurs de Poezie: „Împreună VOLUNTARI, Pentru 
o comunitate mai bună – SOLIDARI” (II) 
 
Locul desfășurării: Centrul Comunitar pentru Copii şi 
Tineri 
Ora:  
Descrierea: Desemnarea cîştigătorilor concursului de 
poezie prin jurizare. 

Centrul 
Comunitar 

pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 

şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 

 

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

CSPT Neovita Inspectoratul 
National de 
Probatiune,   
Directia 
Municipala 
pentru 
protectia 
drepturilor 
copilului, 
Scoala 
Profesionala 
nr 10 

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

Ceban Olga 
078884071 
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Centrul de 
plasament 
CraK 

Doarme singur un bebelus... 
 
Locul desfășurării: Casa municipală de copii orfani 
Ora: 9.30 

Descrierea: ajutor cu ordinea pe teritoriu 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

 Casa 
municipală de 
copii orfani 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 

 

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

A.O. ”Serviciul 
pentru Pace” 

 Copii de la 
Centrul de 
plasament de 
tip familial, 
Smal Group 
Homes 

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

 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi         

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul       

Cantemir Arta zîmbetului frumos 

 
Locul desfășurării: Biblioteca pentru copii „G. Vieru” 
Ora: 13:00 
Descriere: Confecţionarea smile-urilor care vor fi 

puse la expoziţie şi dăruite vizitatorilor. 

Biblioteca 

pentru copii „G. 

Vieru”, 

Biblioteca 

pentru copii 

„G. Vieru”, 

Vizitatorii 

bibliotecii 

0273 23363, 

Leasnicova Elena 
 

Curăţenie generală în jurul grădiniţei de copii 

 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti 
Ora: 14:00 

Descrierea: În afară terenului grădiniţei se va cosi iarba 

(buruiana). Colectarea şi depozitarea deşeurilor stocate 

Grupul de 

iniţiativă format 

de educători, 

pătinţi şe copii 

1.Administraţi

a grădiniţei 

 

Părinţii şi 

copii 

Angajaţii 

instituţiei 

0273 783 16  
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de vînt pe gardul grădiniţei. 

Călărași         

Căuşeni  O Floare pentru grădiniţa mea 
 
Locul desfășurării:  Grădiniţa de copii din satul 
Baccealia 
Orele: 10.00-13.00 
Descriere: Părinţii au avut iniţiativa de a colecta din 
localitate  butaşi, rădăcini şi seminţe de flori de 
toamnă şi împreună cu copii vor orgamiza plantarea 
şi semănatul  lor. 

Grădiniţia  creşă 
Licurici  din 
satul Baccealia 

1. Asociaţia 
Părinţilor 
2.Primăria din 
localitate  
 

Copii şi 
angajaţii din 
grădiniţa de 
copii Licurici  

024370640, 
069006259 Onoi 
Andriana  

 

Plantarea florilor de cameră 
 
Locul desfășurării: LT Ștefan cel Mare și Sfânt 
Ora: 14:00-17:00 
Descriere: Amenajarea încăperilor 

LT Ștefan cel 
Mare și Sfânt 

Asociaţia 
Părinţilor și 
Profesorilor 
”Speranța” 

 069 943 863  

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

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

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

Utilizatorii 
bibliotecii 

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

 

Cimişlia        

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia  Activitate de salubrizare 
 
Locul desfășurării: La izvor, s. Şuri 
Orele: 14:00 
Descriere: Curăţirea izvorului şi îngrijirea spaţiului de 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, 
clasele a VI-a  

APL, locatarii 
satului Şuri 

Locuitorii 
satului  

Grosu Dumitru, 
Ţurcan Aliona 
0 252 77 451 
068507226 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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lîngă izvor 

Activități de mentorat în grădiniță  
 
Locul desfășurării: Grădinița nr. 1 ,,Ghiocel” s. 
Chetrosu 
Ora: 9:30 
Descriere: Petrecerea activităților conform tematicii 
și a orarului stabilit.      

s. Chetrosu 
r-n Drochia 
 
 

Colodrovschi 
Veronica-
educator 
 

Copiii din 
grădniță 

069723188- 
Cemortan Liliana, 
director adj. ed 

 

Activități de mentorat la grădiniță 
 
Locul desfășurării: s. PELINIA, grădinița „ Steluța” 
Orele: 14.20 
Descriere: Membrii senatului   vor realiza activități 
cu copiii despre toleranță, bunătate, caritate. 

LT Pelinia 
 

 Copii grupei 
pregătitoare 
 

Președintele 
senatului Pripa M. 
 

 

Acţiuni  de  reabilitare  a  unor  obiecte  din  sat 
 
Locul desfășurării: Izvorul  din  centrul  satului 
Orele:  
Descrierea: În  centrul  satului  se  află  un  izvor  ce  
potoleşte  setea  trecătorilor,  dar  din  păcate  este  
uitat de săteni.  Echipa  de  voluntariat  a  hotărît  să  
dea  viaţă    acestui  izvor,  să-l  îngrijească,  să-i  facă  
ordine  în  jur,  să-l  repare  la  necesitate. 

 APL Părinţii,  elevii,  
membrii  
comunităţii 
 

Rotaru  Ciprian   
060013847 
 
Ţîbuleac  Romarius 
061114215 
 
Şchiopu  Felicia 
025275211 
 

 

Acțiuni de salubrizare 
 
Locul desfășurării: parcul din centrul s. Cotova 
Orele: 14.30 
Descrierea: curățirea și îngrijirea terotoriului varuitul 
copacilor ,tăierea tufarilor uscați ,îngrijirea lotului 
din priajma parcului a monulentului Eroilor căzuți în 
război. 

Consiliul 
elevilor, 
membrii Eco 
clubului 

Primăria s. 
Cotova 

Membrii 
comunității 

Zabolotnic Silvia 
067111577 

 

Activitati de salubrizare si igienizare 
 
Locul desfășurării: I.P. Liceul Teoretic Pelinia 
Orele: 14.10 
Descriere: Elevii liceului vor face ordine pe teritoriul 
școlii. 

LT Pelinia 

 
 Elevii liceului 068047850 

Director adjunct  

Educație 
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Colectare maculatură 
 
Locul desfășurării: Biblioteca IP Gimnaziul Gribova 
Ora: 14:00 
Descriere: Colectarea cărților, revistelor și alte 
produse din hîrtie 

Biblioteca IP 
Gribova ”Iurie 
Moroșanu” 

ONG 
”Romana” 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 

025232331 
14aramaolga@gmail.
com  
 

 

„O CARTE PENTRU TOŢI” 
 
Locul desfășurării: Biblioteca raională „I. Filip” 
Ora: 14.00 
Descriere: colectare de cărţi pentru bibliotecile 
mobile 

IP LTRus nr.3 
or. Drochia 

Biblioteca 
raională „I. 
Filip” 
 

Cruc Svetlana 
–prof. De 
istorie şi ed. 
civică 
Elevii claselor 
liceale 

069368086  

Ore  informative 
 
Locul desfășurării: sălile  de clasă a elevilor din 
clasele I- IX 
Ora: 12.20- 14.00 
Descriere: Membrii Consiliului Elevilor  vor  fi  
formatori   pentru elevii   din clasele I-IX susținînd 
ore  despre relațiile prietenoase  , participare  și 
implicare . 

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 
 

Diriginții  și 
profesorii  
instituției 
 

Elevii  
instituției  
 

Cîșlaru Liliana  , 
director  adjunct „ 
Educație ”  
069718104 
 

 

Salubrizarea orășelului sportiv 
 
Locul desfășurării: Orășelul sportiv 
Orele: 13.00 
Descrierea: Colectarea de hîrtii, deșeuri 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 
Clasa a VI-a  

 Elevii 
instituției 
Copii din 
cercuri 
sportive 

025258815  

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

  Colegii de 
clasă 

  

Sprijin școlar elevilor cu CES 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Clasa a IV-A 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: ajutor acordat la citirea textelor, scrierea 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 
Clasa a IV-A 

 Morogai 
Marin 
Jurjiu Ion 

025258349 
025258338 
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dictărilor, împărțirea cuvintelor în silabe, efectuarea 
calcului matematic 

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa,  a simţi, a 

ajuta (II) 

 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat 

 

LT Doroţcaia 

 

CLT, Centrul 

educaţional 

WOW 

Oricare copil 

care se 

adresează 

direct sau îşi 

expune 

solicitarea 

ajutorului prin 

intermediul 

„Boxei de 

opinii şi idei” 

Bacioi Viorica  

024845339 

Pleşco Galina  

068830783 

Andronatiev Eugenia 

069232090 

Galiţ Corina 

068158712 

 

 

De micuţ sînt hărnicel şi mă cheamă Voinicel 

 

Locul desfășurării: Grădiniţa- creşă nr. 1, c. Coşniţa 
Ora: 11.00 – 12-00 și 15.00 – 16-00 

Descriere: Amenajarea loturilor experimentale pentru 

copii 

Grădiniţa- creşă 

nr. 1 „Floricica” 

c. Coşniţa 

Părinţi Copiii din 

grădiniţă 

Bacioi Natalia 

068406952 
 

Educaţie Pro Voluntariat 
 
Locul desfășurării: LT,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ 
Ora: 18.30-19.30 
Descriere: seminar –training despre menirea si rolul  
Voluntariatului, diseminare experienţe in acest 
domeniu în R.Moldova şi în alte ţări.Informare 
,distribuire de pliante generice,invăţarea Imnului 
Voluntarilor. 

Liceul Teoretic 
,,Ştefan cel 
Mare şi 
Sfânt’’or.Grigori
opol 

Adminstratia 
Liceului,CNTM 

Toti elevii 
Liceului , 
comunitatea  
va căpăta 
oameni 
dornici de 
implicare , 
cunoscătoride 
Legi , drepturi. 

Jitariuc Svetlana 
069194428 
svetlanaj@inbox.ru 
 

 

În tinerețe zilele sunt scurte și anii lungi; la 
bătrînețe, anii sunt scurți și zilele lungi. Fiind 
aproape de ei le vom scurta ziua și le vom lungi anii 
 
Locul desfășurării: com. Coșnița 
Ora: 14.00-15.00 
Descriere: Vor fi create patru grupuri de elevi din 
clasele de liceu 11-12. Fiecare clasă va colecta o 
sumă de bani, spre exemplu banii de buzunar rămași 
la sfîrșit de săptămînă, pe care îi vor utiliza  pe 
parcursul unei săptămîni pentru asigurarea unei 
bătrîne/unui bătrîn aflat în dificultate cu pîine și 

Liceul Teoretic 
“Ion Creangă” 

Asistentele 
medicale , 
Centrul de 
Sănătate 
Coșnița 

Bătrînii din 
c.Coșnița 

Responsabil: Meleca 
Veronica, prof. de 
istorie și educație 
civică 
069061959 
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unele produse alimentare de primă necesitate (unt, 
lapte). Fiecare grup va vizita bătrînul/bătrîna cel 
puțin o dată în săptămînă și vor petrece cel puțin o 
oră cu ei. În așa mod pe parcursul unei luni fiecare 
clasă vor face cîte o vizită,  iar bătrînii vor fi asigurați 
cu produse de primă necesitate, mai cu seamă pe 
parcusul iernii cînd nu se pot deplasa la distanțe 
mari.  

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

 

Liceul Teoretic 

Doroţcaia 

  

Profesorii 

pensionari 

Bacioi Vioroca 

0 248 45 339 

 

Pleşco Galina 

068830783 

 

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

LT Doroţcaia Agrofirma 
“Doroţcaia 
Agro”  

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

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

 

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

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Sănătate pentru toţi 
 
Locul desfășurării: Gimn. Ustia 
Ora: 13.30 
Descrierea: Companie „Fumatul şi impactul lui 

Gimnaziul Ustia 1. Asistenta 

medicală 

2. Profesorul 

de biologie 

Elevii din 

gimnaziu 

Chirilov Tamara 

0 248 55 358 
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asupra sănătăţii”. În cadru acestei companii vor fi 
distribuite foi volante care vor conţine mesaje cu 
privire la pericolul fumatului pentru fumătorii activi 
şi cei pasivi. 

Edineţ       

Fălești       

Florești Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. 
Ghindeşti 
 
Locul desfășurării: s. Ghindeştii Noi 
Orele: 15.00 – 16.30 
Descrierea:  Lucrări de salubrizare şi amenanjare. 

Gimnaziul 
Hîrtop 

1. APL      2. 
liceul teoretic 
„Mihai 
Eminescu”or. 
Ghindeşti 
 

Societatea 7-12-61  

În stima bătrîneţii! 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 11.00 
Descrierea: Curăţenie în prejurul  gardului şi în 
ograda celei mai bătrîne  persoane din sat. 

Biblioteca Primăria Pînzari  
Varvara 

069386002  

Plantarea pomilor 
 
Locul desfășurării: s. Putinesti 
Ora: 15.00 
Descrierea: Plantarea pomilor în curtea  bisericii 

Primaria satului 
Putinesti 

APL Biserica 250/35/238  

Plantarea trandafirilor 
 
Locul desfășurării: s. Putineşti 
Ora: 10.00 
Descrierea: Plantarea trandafirilor la postamentul 
din localitate 

Primăria satului 
Putinesti 

APL Locuitorii 
satului 

250-35-238  

Teatru social „Sarcina nedorită” 
 
Locul desfășurării: Mărculeşti 
Ora: 13.00 
Descrierea: Consiliul raional de tineret  Floreşti va 
prezenta o piesă de teatru cu tema”Sarcina 
nedorită” unui grup de elevi cuprinşi cu vîrsta 13- 18 
ani. 

Consiliul Raional 
de Tineret 

Direcţia 
Cultură,Turis
m, Tineret şi 
Sport 

Elevii 
or.Mărculeşti 

069021487 
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Vizită la domiciliu 
 
Locul desfășurării: s.Caşunca 
Ora: 10.00 
Descrierea: Ajutor cu produse alimentare. 

Grădiniţa de 
copii ,,Mugurel,, 

1. APL              
2. Părinţii       
3. Grădiniţa 
,,Mugurel,, 

Apetroaie 
Elena 

025067472 
068921229 

 

Glodeni “Atelier – Cartea cere ajutor” 
 
Locul desfășurării:  Filiala Bibliotecii Publice Glodeni 
Ora: 13.00 

Descriere:  Cartile reprezintă averea cea mai de 
preţ a oricărei persoane, însa cum cărţile sunt 
realizate din hîrtie, un material destul de fragil, 
acestea se pot degrada foarte usor in timp. In 
orice biblioteca, reparatiile minore reprezinta o 
componenta critica in efortul de intretinere a 
colecţiilor de cărţi. Uneori o mică repataţie ar 
putea opri o deteriorare serioasă care necesită 
o reparare complexă, de aceea, Filiala  
Bibliotecii Publice Glodeni a organizat un atelier 
de reparare a cărţilor cu genericul Cartea Cere 
Ajutor. În cadrul acestui atelier atît voluntarii cît 
și cititorii bibliotecii, vor participa la repararea 
cărţilor deterorate pentru a le prelungi viata. 
Tuturor participantilor le vom distribui 
materialele necesare pentru desfășurarea 
acestei activităţi însoţită de o lecţie cu genericul 
Cum se repara o carte. 

Filiala 
Biblioteca 
Publica 
Glodeni 

 Cititorii 
Bibliotecarii 

Pociumbanu Angela - 

bibliotecara 
 

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Suntem pentru un mod sănătos de viață (III) 
 

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 
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Locul desfășurării: Liceul Teoretic Cuhnești 
Ora: în cadrul orelor de dirigenție 
Descriere: Elevii voluntari ai cl. IX vor desfășura 
activități de informare în cadrul orelor de dirigenție 
în cl. VII-IX, unde vor informa despre efectele 
negative și consecințele utilizării nicotinei,alcoolului 
și altor droguri. Elevii vor cunoaște bolile ce apar în 
urma utilizării acestora și beneficiile unui mod 
sănătos de viață. 

Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

Hînceşti  Dăruiește clipa! Dăruiește suflet! Dăruiește zâmbet! 
 
Locul desfășurării: În incinta centrului de zi ”Pasărea 
Albastră” 
Orele: 09:30 - 12:00 
Descrierea: Pe parcursul a 3 ore vom desfășura 
diverse activități distractive și interactive pentru 
copii cu nevoi speciale: dans în doi (1 voluntar + copil 
cu nevoi speciale); înscenarea și teatralizarea unei 
povești pentru copii cu CES. 30 minute evaluarea 
activității. Scopul: Integrare socială, imbunatațirea 
dispoziției. 

ONG Always 
Together 
 
Grupul de 
inițiativă 
Hîncești ”De la 
drept la 
Acțiune” 

1. Vasile 
Prepeliță, 
preot din sat. 
Buțeni și 
grupa de 
voluntari; 
2. Copii de la 
A.O. Centrul 
de servicii 
pentru copii 
cu dizabilități 
”Pasărea 
Albastră” 

Copii cu nevoi 
speciale din 
cadrul 
centrului  

Iuliana Tabacari, 
079262872 

 

Salubrizarea terenului de joc 
 
Locul desfășurării: Comuna Bobeica 
Orele: 15:00 
Descrierea: Grupul de voluntari vor salubriza terenul 
de joc, gunoiul de pe teritoriul terenului de joc din 
localitatea Bobeica, vor tăia  iarba de pe teritoriul 
acestuia, vor săpa la rădăcina copacilor și vor grebla 
frunzele de pe teritoriul acestuia. 

A.O. Always 
together 
 

Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica 
 

Copii din 
Comună 
 

Coteț Gabriela 
069548867 

 

Ialoveni        

Leova Ce pot face două mîini dibace 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură s. Borogani 
Orele: 12:00 
Descrierea: Copiii clasa VIII vor confecţiona obiecte 
hand made din materiale reciclabile. 

Specialistul 
tineret 

 Copiii cu 
dizabilităţi 

Damiela Balmuş  
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O nouă viaţă cărţii 
 
Locul desfășurării: Bibloteca liceului 
Orele: 12:00 
Descrierea: grupul de iniţiativă al elevilor vor 
participa la reparaţia cărţilor din cadrul bibliotecii 
şcolare. 

Liceul „Mihai 
Eminescu”  
 

Administraţia 
liceului 

Elevii liceului Dir. Adjunct Doina 
Ciobanu 
067105751 

 

Orașul Leova – ieri și azi… 

 
Locul desfășurării: centrul orașului Leova 

Orele: 16.00 

Descrierea: redactarea unui PPT cu imagini ale 
orașului  de odinioară și din actualitate, care va fi 
proiectat la teatrul de vară , în ziua hramului orașului 

Grupul de 
voluntari  
” Elita” 

 

APL și 
angajații de la 
muzeul 
orășenesc 

Locuitorii 
comunității 

Aurica Bacalov 
079 482 808 

 

 

Nisporeni       

Ocnița       

Orhei Acțiune de salubrizare 
 
Locul desfășurării: s. Isacova, Monumentul ostașului 
căzut 
Orele: 13.00 
Descrierea: Acțiune de salubrizare în s. Isacova 

Grup de 
inițiativă din 
Isacova 

Gimnaziul 
Isacova 

Comunitatea 
din s. Isacova 

Costin Rodica, 
069561567 

 

Campanie ”Polițiști tătici la joacă cu cei mici” 
 
Locul desfășurării: Parcul or Orhei 
Orele: 13.00-14.00 
Descrierea: Jocuri și activități interactive cu 
implicarea copiilor și polițiștilor. 

Inspectoratul de 
Poliție Orhei 

Școli și 
grădinițe din 
or. Orhei 

Copii și părinți Mudrea Viorica, 
079417409 

 

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

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga,  
060 671 515 
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Hai în gașca voluntarilor! 
 
Locul desfășurării: gimnaziile și liceele din or. Orhei 
Orele: 11.00-13.00 
Descrierea: Campanie de informare despre cine? 
Ce? Cum? De ce să fii voluntar? 

Centrul de 
Tineret 

Direcția de 
Învățămînt 

Elevii di 
clasele VIII-XI 

Corina Erhan, 
079031378 

 

O statie curata, o onoare pentru un sat (I-II) 

 
Locul desfășurării: s.Piatra si s.Jeloboc   
Orele: 15:00 
Descrierea: Ordine in statiile de asteptare. 

CCM”Universul

” 

Gimnaziul 

Piatra  

Locuitorii 

satului 

Leca Sergiu, 

069573307 
 

Rezina Acțiune de salubrizare a albiei  rîului  Nistru 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, malul Nistrului 
Orele: 14.00-16.00 
Descrierea: Voluntarii vor face curățenie în zona 
plajei. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Serviciul 
municipal 
comunal, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Nasu Pavel 
Guja  Andrei 
Duca Svetlana 
Artin Lidia, voluntarii 
activi,diriginții de 
clasă 

 

Ajută persoanele în etate 
 
Locul desfășurării: s. Cinișeuți, gospodăria doamnei 
Cebotari Raisa 
Orele: 14.00 
Descrierea: Voluntarii vor merge în gospodăria 
doamnei Raisa Cebotari pentru a da o mîină de 
ajutor persoanei în etate. Ei vor face ordine în curte. 

Biblioteca 
Publică pentru 
Copii din 
Cinișeuți 

PP „Cuvântul” 
 

 Covalenco Lidia 
060195771 

 

Aranjarea cărților pe raft 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Comunală 
Ciorna 
Orele: 12.30 
Descrierea: Voluntarii vor învăța metodica aranjării 
cărților pe raft și le vor aranja. 

Biblioteca 
Publică 
Comunală 
Ciorna 

PP „Cuvântul” 
 

 Cazacu Elena, 
069272900 

 

Covrigei pentru bunei 
 
Locul desfășurării: azilul pentru bătrîni "Căsuța 
bunicilor" din Rezina 

Grădinița nr.6 
„Cucoșelul de 
Aur” 

Azilui pentru 
bătrîni 
„Căsuța 
bunicilor”,  

 Gondrea Maria, 
068242088 
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Orele: 10.00 
Descrierea: Scopul activității este de a educa la copii 
dorința de a face bine, de a avea o atitudine grijulue 
față de persoanele în etate. 

PP „Cuvântul” 
 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

BP „M. 
Eminescu”, 
PP „Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clasă, CLE. 
APL, 
Agenți 
economici, 
Televiziunea 
locală Elita, PP 
„Cuvântul” 

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

 

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (III) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele 
părintești,CLE, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban  Cornelia 
Lazîr  Ina 
Șvațmacler Marina 

 

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

SRL „Tranns-

Spectru” 

AO „Nufărul” 

PP „Cuvântul” 

 

 Spiridon Raisa 

079223423 
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Spartachiada  voluntarilor „Toamna de aur“ 
 
Locul desfășurării: terenul de sport a liceului 
Orele: 13.20,14.00-15.00 
Descrierea: Promovarea modului sănătos de viață  și 
a sportului. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

CLE din 
cl.X_XII, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Roșca Oleg 
Caraman Ion 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comisia 
metodică a 
diriginților. 
PP „Cuvântul” 
 

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

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti Activități de salubrizare 
 
Locul desfășurării: Biserica și curtea  de lîngă 
teritoriul  liceului A.Mateevici 
Orele: 14.15 
Descrierea: Membrii CȘ vor veni de acasă cu 
instrumente de lucru și vor face ordine în curtea 
bisericii. 

IP Liceul 
Teoretic 
”A.Mateevici” 

1. Biserica  sf. 
Anton, 
2. Consiliul 
Școlaresc 
3. ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 
 

Enoriașii de la 
Biserica  sf . 
Anton,  
comunitatea 
orașului 
 

Diriginții de clasă, 
 
Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 
067587805 
lenutaciorici@gmail.c
om 

 

Pune-ți amprenta pentru a schimba destine 
 
Locul desfășurării: Gradinița nr.1 ”Ghiocel” 
Orele:  
Descrierea: Se va organiza o masa rotundă cu copiii 
din grădiniță, parinții. Se va informa despre ce este 
voluntariatul și ce activități  de voluntariat se pot 
organiza în cadrul grădiniței . Propunere către părinți 
de colectare a îmbrăcămintei, jucariilor pentru cei 
mai triști ca noi. 

Gradinita nr.1 
”Ghiocel” 

1.Copii din 
gradinita 
2.APL 
3.Asistentul 
social 
4.Parinti 
5.Educatori 
6. ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Copii din 
gradinita 
 

Director gradinitei 
Ghiocel 
Lisa Mariana 
068 052 421 
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Ştefan 
Vodă 

Campanie de sensibilizare împotriva fumatului 
 
Locul desfășurării: pe strada 31 August 
Ora: 14:00 
Descriere: Activități de sensibilizare a trecătorilor vs. 
dauna fumatului și impactul negativ al acestuia 
asupra cetățenilor( prin repartizarea flyerilor și 
dulciurilor cu genericul ”Nu te otrăvi- îndulcește-te”. 

IPLT „Stefan 
Voda” 

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

Locuitorii r-
ului Stefan-
Voda 

069931957-Ștefan 
Natalia 

 

Oferă o mînă de ajutor 
 
Locul desfășurării: s. Tudora, str. Ion Creangă 
Ora: 14:30 
Descrierea: voluntarii vor oferi ajutor unei persoane 
în etate la pregătirea grădinii pentru iarnă. 

Centru 
Comunitar 
Tudora 
Keystone 
Moldova 

 o persoană în 
etate  

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Taraclia Работа по реконструкции церкви 
 
Locul desfășurării: Церковь 
Orele: 13.00 
Descrierea: Облагораживание территории 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2. Прихожане 

Прихожане  
Служащие 
церкви 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 
shkairak@gmail.com 

 

Telenești       

Ungheni  Акция благотворительности «Свет книги» 
 
Locul desfășurării: районнaя больницa 
Orele: 12.00 
Descrierea: Сбор книг для больных районной 
больницы. (1-12 кл.) 

Ученики, 
учителя лицея, 
Лицей 
им.А.Пушкина, 

Ученики 1-
12кл., 
учителя 
лицея 
им.А.Пушкин
а,,родители 

Гонцова В.П., 
совет лицея 

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

 

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

Лицей 

им.А.Пушкина, 

совет лицея 

Ученики 

лицея(1-

12кл.);  

Родительская 

ассоциация 

Ученики, 

пациенты и 

работники 

отделения 

Гонцова В.П. 

069655121; 

Саламаха И. 

(0236)23596 

 

Act de caritate 
 
Locul desfășurării: s. Chirileni 
Orele: 14.00 
Descrierea: Lucrări de ajutor unei bătrîne, curăţenie 
în grădină şi curăţirea porumbului. 

Gim. Chirileni  Ţeruş Maria 023675239 
Oboroc Ion 
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Acțiune de  salubrizare  a drumului spre școală din 
localitate 
 
Locul desfășurării: drumul  spre școală  din localitate  
Orele: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii   întreprind  acțiuni  de salubrizare 

Elevii clasei a  
VII-a  
Gimn. Grăseni 

 Locuitorii 
satului  

Duminică Eudochia  
diriginta clasei a  VII-
a  
0236/58141 

 

Apa – izvorul vieţii 
 
Locul desfășurării: Izvorul de lîngă sat 
Orele: 12.00 
Descrierea: Lucrări de salubrizare şi igienizare a 
izvorului de lîngâ sat. 

Gim. Chirileni APL Populaţia 023675539 
Oboroc Ion 

 

Campania MACULATURA SALVEAZĂ NATURA 
 
Locul desfășurării: L.T. M. Eminescu 
Orele:  
Descrierea: Elevii vor colecta maculatură pe 
parcursul zilei de la toate clasele de liceu, pe care o 
vor preda la sediul AVE Ungheni 

A XII-a D 
LT 
„M.Eminescu” 

Compania AVE 
Ungheni 

Societatea  Oboroc Ludmila 
069633696 

 

Caritate: Donații familiei Ursu 
 
Locul desfășurării: La domiciliul fam. Ursu 
Orele: 13:00 
Descrierea: Elevii Clasei a III-a vor veni în ajutor 
copiilor familiei social-vulnerabile Ursu cu hăinuțe și 
dulciuri. 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa III Iachimovschi 
Luminița 
023645442 
Corduneanu 
Elena 

 

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

A XII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 

 Copiii de la 
casa pentru 
toți 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Curățenie în fața grădiniței ,,Izvoraș”,  a răstignirii, 
dar și a stației de oprire din apropiere 
 
Locul desfășurării: în fața grădiniței 
Orele: 12:00 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

APL 
Grădinița 
,,Izvoraș” 

Clasa IV Lupu Olga 
023648001 
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Descrierea: Elevii din clasa a IV vor face curățenie, 
vor mătura, strînge gunoiul din fața grădiniței. 

Curățenie în curtea doamnei Anastasia de pe str. 
Plămădeală 
 
Locul desfășurării: curtea doamnei Anastasia 
Orele: 12.40 
Descrierea: Un grup de băieți împreună cu 
dirigintele vor face curat în curtea doamnei sus-
numite, îi vor duce, de asemenea produse 
alimentare pe care le vor aduce de acasă. Ajutor 
acordat dmnei Ana de pe str. Zadnipru 16 la treburile 
din gospodărie (săpat, greblat, dus lemnele la loc). 

10 băieți din 
clasa a VIII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 
 
 
VI-a B 

Părinții 
elevilor din 
clasă 

Bătrîna 
Anastasia 
 
 
 
 
Doamna Ana 
Crăciun 

Cojocaru Vasile 
069291893 
 
 
 
 
Britcari Silvia 
 069948569 
 

 

Donații de jucării, rechizite ”Casa pentru Toți” 
 
Locul desfășurării: LT „Gh. Asachi” 
Orele:  
Descrierea: Donații de jucării, rechizite ”Casa pentru 
Toți” 

Elevii LT „Gh. 
Asachi” 

Copiii Centrul 
„Casa pentru 
Toţi” 

Părinţii LT 
„Gh. Asachi” 

Maria Buruiană 
069060450 

 

Hai să învățăm împreună 
 
Locul desfășurării: CREI 
Orele: 13.00 
Descrierea: Vizionarea poveștilor, interpretarea 
cîntecelor pentru copii, jocuri distractive. 

Gim.Florițoaia 
Nouă 

Clasa 
I,dirigintele 

Pînzari 
Vladislav 

023657007 
Bambuleac Andrian 

 

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

clasa a III-a B 
clasa a V- a A 
clasa  a VII-a A 
clasa a VI-a A 
clasa a VII-a B 
Gim. Todireşti 

Primăria 
Mihalachi 
Valeriu 

comunitatea Iutiş Iulia 
068377397 
 
Bulubica Diana 
068037859 

 

Noi+Voi=Echipă!-ACŢIONĂM! Să salvăm rîpa! 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Orele: 13.30-15.00 

Gimn. Negurenii 
Vechi 

  Uscatu Galina 
0236/92231 
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Descrierea: După ploile abundente din vară,rîpa din 
mijlocul satului a fost acoperită cu recipiente din 
plastic.Două echipe de elevi colectează recipientele 
şi alte deşeuri întîlnite pentru a da viaţă rîpei. 

Readucerea la viață a aspectului cimitirului din 
localitate 
 
Locul desfășurării: Cimitirul din localitate 
Orele: 14.00 
Descrierea: Îngrijirea mormintelor, strîngerea 
deseurilor, plantelor uscate 

Gim. Florițoaia 
Nouă 
 

Clasa 
IX,dirigintele 
 

comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Salubrizarea teritoriului aferent lacului Delia 
 
Locul desfășurării: teritoriul aferent lacului Delia 
Orele: 14.00 
Descrierea: Vor fi adunate deșeurile de pe malul 
lacului, vor fi greblate frunzele uscate 

A X-a C 
LT 
„M.Eminescu” 

 Locatarii din 
apropiere, 
populația 
orașului 

Turcu Rodica 
068087684 

 

Tîrgul moldovenesc 
 
Locul desfășurării: holul gimnaziului 
Orele: 10:10-10:25 
Descrierea: Scopul acestui tîrg a este de a colecta 
surse financiare pentru procurarea materialelor 
pentru reparația cărților deteriorate din biblioteca 
gimnaziului. 

Administrația 
Gimnaziului 
Gherman 

Părinți 
Elevi 
CE 
Diriginți  

Biblioteca 
școlii 

Consiliul de elevi 
Diriginți bibliotecarul  
0236/65293 

 

Joi 
20 oct. 

Mun. Bălţi  Activități de voluntariat 
 
Locul desfășurării: Centrul de reabilitare și 
tratament temporar 
Ora: 15.00 
Descrierea: ordine pe teritoriul CTRTC 

CSPT”ATIS” 
AO„TDV”, Bălți 

Centrul de 
reabilitare și 
tratament 
temporar 
pentru Copii. 

Centrul de 
reabilitare și 
tratament 
temporar 
pentru Copii. 

Coordonator de 
voluntari CSPT„ 
ATIS”și echipa de 
voluntari ai  CPST” 
ATIS ”  – Zgureanu 
Valensia 069183258 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 
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Jocuri de socializare 
 
Locul desfășurării: Centrul de Plasament al Copiilor 
Temporar în Situație de Risc „Drumul spre casă” 
Orele: 15.00 
Descrierea: Oră de distracție prin jocuri de 
socializare pentru copiii Centrului de Plasament 

AO „Anima” 1. Adolescenți 
și Tineri 
(CRAT); 
2. Centrul de 
Plasament al 
Copiilor 
Temporar în 
Situație de 
Risc „Drumul 
spre casă” 

copiii 
Centrului 
„Drumul spre 
casă” 

Nonna Mihalcean 
0680 08 755 
mihalcean.n@mail.ru  
 
Renata Grădinaru 
0693 42 988 

 

Seminar informativ 
 
Locul desfășurării: str. Coșbuc 14/2 
Orele: 16:00- 18:00 
Descrierea: Informarea despre activitatea de 
voluntariat, discuții despre diferite practici, 
importanta acestuia și modalități de implicare cu 
indicarea ONG-lui gazdă, specificul acestuia și date 
de contact. În urma seminarului tinerii interesați vor 
fi informați despre ulterioarele posibilități de 
voluntariat. 

A.O. CSC 
Moldova 

A.O. Înainte 

Moldova 
Tineri 
Studenți, Elevi 

Veaceslav Tusinschi 
069289778 
csc.moldova@gmail.c
om 

 

Training „O carte în dar pentru o bibliotecă mai 
dotată” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Al.I.Cuza”, blocul 
claselor primare, mun.Bălți 
Orele: pe parcursul zilei 
Descrierea: Elevii claselor primare cît și părinții 
acestora vor dona cărți pentru biblioteca din incinta 
blocului claselor primare. 

Clasele primare  Bibliotecara 
gimnaziului 

Biblioteca 
claselor 
primare 

Leiba Victoria 
Pantea Cristina, 
organizator 
068881973 
xtina_pantea@mail.r
u 

 

Mun. 
Bender  

       

Mun. 
Chişinău  

Atelier Consiliul ONG: Ce (nu) este Voluntariatul  
 
Locul desfășurării:  
Orele: 11:00 
Descrierea: În cadrul unui atelier se va discuta 
diferența dintre voluntariat și exploatarea 
voluntarilor.     

Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 

Centrul de 
Resurse 
”Tineri și 
Liberi” 

ONG-uri, 
Instituții de 
Stat și 
business 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 
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Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (IV) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem  organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 
originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii  speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. 
Împreună încercăm să devenim mai buni și să ne 
sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflați 
în necaz. 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

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

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
 

 

Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: 
Voluntariatul 50+ (după 50 de ani) 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Municipală 
"B.P. Hașdeu" 
Orele: 14:00 
Descrierea: In cadrul atelierului un expert consultant 
va modera discuțiile și va colecta recomandări din 
partea participanților care dețin expertiză în 
voluntariatul 50+. Recomandările vor fi promovate 
pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre 
implementare către autoritățile publice centrale 
(comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere 
de resort) sau autorități publice locale (consilii 
raionale). 

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

Biblioteca  
Municipală 
"B.P. Hașdeu" 

Reprezentanți 
ai instituțiilor 
publice și 
organizațiilor 
societății civile 
care dețin 
expertiză în 
voluntariatul 
vârstnicilor 

Nicolae Procopie 
079 191 587 
tdv_secretariat@yah
oo.com 

 

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

Centrul 
Comunitar 

pentru Copii şi 
Tineri 

ProBirotica Copii şi tineri 
cu dizabilităţi 

şi abilităţi 
depline 

Olesea Vacari 
069878559 
ccctactiv@gmail.com 
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Descrierea: : Anunţarea rezultatelor şi premierea 
cîştigătorilor. Realizarea unui mic concert 
cîştigătorilor pentru implicare şi creativitate. 

Cursul de instruire a voluntarilor Modulul IV : Ma 
afirm fara tutun alcool si drog 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 15:00 
Descrierea: voluntarii sunt instruiti. 

CSPT Neovita  voluntarii 
CSPT Neovita 

Mardari Tatiana 
078884057 

 

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca 

      

Briceni        

Cahul       

Cantemir  Atelierul de instruire IT pentru elevii de la gimnaziu 
„M. Eminescu” 
 
Locul desfășurării: biblioteca publică 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii prezintă cunoştinţele acumulate la 
cursuri. 

Biblioteca 
publică 

Gimnaziul „M. 
Eminescu” 

elevii de la 
gimnaziu „M. 
Eminescu” 
 

0273 2 20 63 
Nechit Aurelia 

 

Hai cu noi la film! 

 
Locul desfășurării: proiectat în aer liber, din cauză 
condițiilor meteo, sala de festivități a Liceului 
Teoretic ” D. Cantemir” 

Ora: 16:00 
Descriere: Vizionarea filmului 

Liceul Teoretic 
„D.Cantemir” 

Elevii liceului Elevii liceului Aurica Bacalov 
794-82-808 

 

 

Călărași       
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Căuşeni Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice 

Raionale Căuşeni  ( IV ) 

 

Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 

la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 

Publice Raionale Căuşeni  vor participa la diferite 

activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 

filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 

Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 

băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 

bibliotecă. 

Biblioteca 

Publică 

Raională 

Căuşeni 

1.Clubul 

„YouthHub” 

2. Portalul 

civic.md 

 

 

Utilizatorii 

bibliotecii 

Osipov Liuba 

liuba.osipov@mail.ru 

079981573 

 

Natalia Popusoi 

079143213 

 

 

Cimişlia        

Criuleni        

Dondușeni       

Drochia Activitate de salubrizare 
 
Locul desfășurării: Cîrmuirea SRL „Glia şurenilor”, 
Primăria comunei Şuri 
Orele: 14:00 
Descriere: Amenajarea spaţiului din preajma acestor 
edificii numite mai sus 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu”, clasa 
a VII-a  
 

APL, 
personalul 
auxiliar. 
 

Locuitorii 
satului 
 

Grădinaru Veronica 
0 252 77 451 
069163361 
 

 

Activitate de salubrizare 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „V. Ciobanu” 
Orele: 14:00 
Descriere: Curăţenia pe teritoriul şcolii 

Instituţia 
Publică „Viorel 
Ciobanu” 

Diriginţii, 
personalul 
auxiliar şi 
elevii claselor 
a V-VIII-IX-a 

IP Gimnaziul 
„V. Ciobanu” 

Administraţia 
intituţiei 
0 252 77 451 
 

 

Acţiuni  de  igienizare  şi  curăţenie  în şcoală  şi  pe  
teritoriul  şcolii 
 
Locul desfășurării: IP  Gimnaziul „Nicolae 
Testemiţanu”, s. Ochiul Alb 
Orele: 14:00 
Descriere: Toţi  elevii  din  gimnaziul  vor fi  
monitorizaţi  de  o  echipă  de  voluntari,  care  îi  vor  
ajuta  se  organizeze  o  zi  de  igienizare  în  
instituţie,  toţi  vor  participa  active  demonstrînd  că  

IP  Gimnaziul 
„Nicolae 
Testemiţanu” 
s. Ochiul Alb 

 Elevii,  
profesorii,  
lucrătorii 
tehnici 

Ţarălungă  Nicolae 
061048742 
Martin  Maxim 
068156244 
 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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nu  sunt  indiferenţi  de  sănătatea  lor.  Vor  organiza  
ordine  general  în  jurul  şcolii,  vor  aduna  frunzele  
uscate,  vor  grebla  iorba,  vor  săpa  clumbele  cu  
flori,  terenurile  posibile  vor  fi  măturate. 

Activități de mentorat în grădiniță 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia, clasă-
grădiniță 
Orele: 15.00 
Descriere: desene colaje pe care elevii vor scrie 
mesaje și picii le vor completa, demonstrîndu-le că 
școala e o casă cu minuni. 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 
Clasa a IV-a 

 Picii de la 
grădinița 
”Steluța” 

025258338 
 
 
 

 

Acțiune de salubrizare 
Locul desfășurării: Pârâiașul din preajma IP 
Gimnaziul Sofia, s. Sofia 
Orele: 15.00-16.00 
Descriere: Înlăturarea vegetației uscate. 

IP Gimnaziul 
Sofia 
 
 

Reprezentant 
APL-Proca 
Victor 

 067477859 
Chiprisean Irina 

 

Acțiuni de salubrizare a teritoriului aferent 
gimnaziului și a centrului satului  
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Popeștii de Jos; s. 
Popeștii de Jos  
Ora: 13.30- 16.00 
Descrierea: curățarea teritoriului gimnaziului, 
sectorului de la gimnaziu pînă la biserică inclusiv 
teritoriul bisericii; și de la școală pînă la hotarul cu s. 
Popeștii de Sus . 

IP Gimnaziul 
Popeștii de Jos  

ARL Comunitatea  061072762  

Amenajarea teritoriului în jurul bisericii (I) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 
Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii  claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 
săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

Primăria 
Hăsnășenii Noi 

 Localnicii 
satului 

Hăsnășenii Noi 

025235234  

Colecție de carte,, Pentru tine , cititorule” 
 

LT Pelinia 
 

 Elevii liceului 
 

068047850 
Director adjunct  
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Locul desfășurării: I.P. Liceul Teoretic Pelinia 
Orele: 14.10 
Descriere: Elevii liceului vor colecta cărți pentru 
biblioteca școlii. 

Educație 
 

Colectare de donații 
 
Locul desfășurării: domiciliu familiei 
Orele: 15.00 
Descriere: Colectarea și înmînarea donațiilor 
colectate: rechizite, alimente și haine. 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

 Familia Talpă 
și fam. 
Cucereavîi, 
clasa a VII 

025258349 
069629264 

 

Colectarea fructului de castan 
Locul desfășurării: Parcul Gimnaziului Țarigrad, s. 
Țarigrad 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: A fost întocmit un grafic conform căruia 
clasa respectivă strînge fructele de 
caștani,selectîndu-le pe cele mai mari. 

IP Gimnaziul 
Țarigrad 

Gospodăria 
comunală a 
satului 
Țarigrad 

Locuitorii 
satului 
Țarigrad 

078729176  

 „COMUNICARE FĂRĂ BARIERE” 
 
Locul desfășurării: Centru „ Ciocărlie” 
Ora: 14.00 
Descriere: voluntariat pentru copii cu dezabilităţi 

IP LTRus nr.3 
or. Drochia 

Părinţii 
elevilor din 
liceul 

Cremarenco 
Svetlana – 
prof. De 
istorie şi ed. 
civică 

069721610  

”Curățenia este mama sănătății” 
 
Locul desfășurării: Instituția Publică Gimnaziul 
”Viorel Cantemir ” s. Sofia 
Ora: 15:00 
Descrierea: Curățenie pe teritoriul școlii. Schițăm 
harta instituției. Repartizarea claselor primare și 
gimnaziale pe anumite sectoare  ale școlii. Împreună 
cu profesorii, elevii vom participa activ la curățenia 
pe sectorul școlii. 

Instituția 
publică 
Gimnaziul  
„Viorel 
Cantemir” 

APL Elevii 
profesorii 
consătenii 

Gîrlă Jana, director 
adjunct pentru 
educație, 069992290 

 

Marș de promovare a sănătății şi acces la educaţie 
 
Locul desfășurării: s. Gribova 
Ora: 14:00 
Descrierea: Sensibilizarea populației, cu privire la 
importanța modului sănătos de viață şi importanţa 
frecventării instituţiilor preşcolare şi şcolare 

IP Gimnaziul 
Gribova 
 

ONG 
”Romana” 
APL 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 
 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com 
14aramaolga@gmail.
com  
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Masă rotundă ”Viața în comunitate” 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Ora: 13.20-14.00 
Descrierea: Se va discuta despre regulile de viață în 
comunitate și respectarea / nerespectarea acestora.  
Se va scrieo scrisoare către primarul satului 
(scrisoare ecologică comună). 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

 Locuitorii 
satului 
Elevii  

060216480  

O nouă viaţă cărţilor 
 
Locul desfășurării: biblioteca din comunitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Se vor repara cărțile 

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 
 

Biblioteca  din 
comunitate 
 

Elevii  
instituției 
 

Mitiliuc Nina, 
079466919 
 

 

Piesă teatralizată”Proces judiciar-Undeva într-o 
poveste” 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa „Izvoraş” s. Fîntîniţa 
Ora: 11:00 
Descrierea: Este un scenariu teatralizat preyentat de 
un grup de elevi din gimnaziu sub formă de proces 
judiciar, unde este învinuit lupul-personaj negativ din 
mai multe poveşti. Sînt invitaţi ca martori Scufiţa 
Roşie şi Vînătorul, iar ca avocat- Vulpea. Acest 
scenariu va fi prezentat în faţa copiilor din grupa 
mijlocie şi pregătitoare. 

Instituţia 
Publică 
Gimnaziul 
Fîntîniţa 

 
 
Grădiniţa 
„Izvoraş” 

Copiii din 
grupa mijlocie 
şi 
pregătitoare. 

Donici Cristina, 
director adjunct 
educaţie 
079609611 

 

Să avem grijă de Trecutul nostru 
 
Locul desfășurării: cimitirul din or. Drochia 
Ora: 14.30 -  17.00 
Descrierea: Elevii – voluntari vor merge, împreună 
cu profesorii, la mormîntul d-nului Guivan Marin, 
mult regretatul  fondator al Liceului Teoretic 
”B.P.Hasdeu” or. Drochia, pentru a face curăţenie şi 
a planta   flori la mormînt şi a-i aduce un minut de 
reculegere întru memoria dumnealui. 

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

Administraţia 
cimitirului or. 
Drochia 

Elevii, 
profesorii 
IP Liceul 
Teoretic 
”B.P.-Hasdeu” 
or. Drochia 
 

Scoferţa Vitalie, 
profesor de istorie  
IP Liceul Teoretic 
”B.P.-Hasdeu” or. 
Drochia 
069761464 

 

Sprijin școlar colegilor (IV) 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 

  Colegii de 
clasă 
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Ora: 13:00-14:00 
Descriere: Elevii cl. a VI-a mai buni la carte îi vor 
ajuta pe elevii mai slabi să-și facă temele de acasă. 

Sprijin școlar elevilor cu reușită slabă la învățătură 
 
Locul desfășurării: I.P. Gimnaziul Pelinia 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: elevii se vor repartiza în grup cu cine vor 
lucra și la ce disciplină 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

Elevii cu 
rezultate bune 
și f. bune 
 

Elevii cu 
reușite mai 
slabe 

069629548  

Un arbore pentru dăinuirea noastră 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ,,Ştefan cel 
Mare” 
Ora: 13.15 
Descrierea: Reamenajarea terenului liceului: 
Plantarea copacilor în curtea liceului. 

IP Liceul 
Teoretic ,,Ştefan 
cel Mare” 

Inspectoratul 
Ecologic 
Raional 
Părinţii/ alţi 
reprezentanţi 
legali 

Discipolii 
liceului şi a 
centrelor 
sociale din 
vecinătate 

Filip Elena 
069429206 

 

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa,  a simţi, a 
ajuta (III) 
 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat 

LT Doroţcaia CLT, Centrul 

educaţional 

WOW 

Oricare copil 

care se 

adresează 

direct sau îşi 

expune 

solicitarea 

ajutorului prin 

intermediul 

„Boxei de 

opinii şi idei” 

Bacioi Viorica  

024845339 

Pleşco Galina  

068830783 

Andronatiev Eugenia 

069232090 

Galiţ Corina 

068158712 

 

 

Lecție informativă „Prevenirea și combaterea 
HIV/SIDA” 
 
Locul desfășurării: L.T.„Ștefan cel Mare” 
Orele: 14.00 
Descriere: Pe data de 20 octombrie va avea loc o oră 
informativă cu tema„Prevenirea și combaterea 
HIV/SIDA”. În incinta instituției.Scopul orei este de a 
informa noua generație despre pericolul infectării ci 
HIV și respectiv prevenirea acestuia printre rîndurile 
tinerilor.În cadrul lecției elevii vor afla mai multă 
informație utilă cum ar fi:metode de transmitere a 
virusului și metode de protejare 

Asistentul 
medical din  
instituție 

Centrul de 
sănătate din 
localitate 

Elevii claselor 
a IX și a XI 

Brașoveanu Eugenia 
024854439 
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Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (IV) 
 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere:  Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

 

Liceul Teoretic 

Doroţcaia 

  

Profesorii 

pensionari 

Bacioi Vioroca 

0 248 45 339 

 

Pleşco Galina 

068830783 

 

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

LT Doroţcaia Agrofirma 
“Doroţcaia 
Agro”  

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

Bacioi Viorica  
024845339 
Pleşco Galina  
068830783 
Constantinov Cristina 
068737109 

 

O copilărie fericită merită fiecare copil 
 
Locul desfășurării: com. Coșnița 
Orele: 14:00-16:00 
Descriere: Elevii  clasei a 10-a  vor colecta hăinuțe, 
încălțăminte, rechizite școlare , dulciuri ș.a. și de la 
alți elevi din liceu. Fiecare doritor de a participa la 
acest act de voluntariat, se poate implica chiar dacă 
nu are ce să aducă de acasă. De exemplu ei pot  
organiza  diverse distracții , de care foarte mulți copii 
din familiile social- vulnerabile nu au parte. Astfel 
elevii  vor distribui toate cele colectate copilașilor 
puțin mai triști ca noi și se vor strădui să trezească în 
ei o speranță că ziua de mîine va fi mai bună. 

L.T. *Ion 
Creangă* 

Magazinul * 
Lumea  
Copiilor* 
 

Copii din c. 
Coșnița 
 
 

069703906  

Sat curat – bucuria ochilor (IV) 
 
Locul desfășurării: s. Ustia - Hidrocentrala 
Ora: 14.00 – 16.00 

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 
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Descriere: Va fi curăţit de gunoişti drumul şi parcul. 

Sănătatea mediului – sănătatea mea 
 
Locul desfășurării: „Rîpa școlii” 
Orele: 14:00 
Descriere: Ordine la rîpa din spatele gimnaziului, 
sădirea copacilor. 

Gimnaziul Roghi Ocolul silvic 
„Marina 
Roșcea” 
Dubăsari. 
 

Peste 800 
oameni 

Casianov Galina 
060281920 
 
Casianov Ion 
079481253 

 

Edineţ        

Fălești        

Florești Act de voluntariat 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 11.00 
Descrierea: Elevii  clasei a IX vor  ajutat prin 
gospodărie o învăţătoare pesionară. 

Şcoala din 
s.Cerniţa 

Primăria Dogotari  
Tatiana 

068194150  

Activitate de salubrizare a malului r. Răut 
   
Locul desfășurării: malul r. Răut  s. Ţîra 
Orele: 11.00 – 15.30  
Descrierea: Lucrări de salubrizare şi amenanjare 

Primăria s. Ţîra Primăria s. 
Ţîra  

comunitatea 7-12-61  

Glodeni  Flash mob 
 
Locul desfășurării: centru Glodeni 
Orele: 15.00 
Descriere: Sensibilizarea comunitatii, dans. 
Distribuirea materialelor informative. 

Centru de 
sanatate 
prietenos 
tinerilor 
”Speranta” 

 comunitatea 068388758  

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068 734 210 

 

Ora informativa 
 
Locul desfășurării: CSPT „Speranța” 

CSPT 
„SPERANTA” 

 7 voluntari 068 388 758  
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Ora: 14.00 
Descrierea: discutii interactive despre importanța 
voluntariatului 

Reciclarea maculaturii în incinta liceului 
 
Locul desfășurării: Biblioteca IP LT,,Vasile Coroban 
Glodeni 
Ora: 15:00-17:00 
Descriere: Elevii vor colecta maculatura pe lîngă 
biblioteca școlară.Banii acumulați se vor folosi în 
sponsorizarea activităților extracurriculare în 
instituție. 

IP LT ,,Vasile 
Coroban” 
Glodeni 

Părinții 
elevilor, elevii, 
profesorii 

Elevii liceului  024923331  

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  A clown for children/ Un clovn pentru un copil 
 
Locul desfășurării: În incinta centrului de zi ”Pasărea 
Albastră”, or. Hîncești 
Ora: 13:20-15:00 
Descrierea: Deghizarea unui voluntar in clovn. 
Activități interactive și jocuri de mișcare cu copii cu 
nevoi speciale.  
Pregătirea unei torte cu mere împreună cu copiii. 
Scopul: Interacțiunea cu copii. Crearea bunei 
dispoziții pentru copii cu nevoi speciale. 

ONG Always 
Together 
 
Grupul de 
inițiativă 
Hîncești ”De la 
drept la 
Acțiune” 

A.O. Centrul 
de servicii 
pentru copii 
cu dizabilități 
”Pasărea 
Albastră” 

Copii cu nevoi 
speciale din 
cadrul 
centrului 

Iuliana Tabacari 
079262872 

 

Dar din dar se face rai 
 
Locul desfășurării: r. Hânceşti, s. Leuşeni 
Ora: 15.30 

Centrul de 
Excelenţă în 
Economie şi 
Finanţe 

 Familie social 
dezavantajată 

Moţpan Valentina  
069216644  
motpanvalentina@ya
hoo.com 
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Descrierea: Donaţii pentru o familie vulnerabilă 

Impreuna pentru o comunitate mai curata 
 
Locul desfășurării: Strada centrala a comunei 
Lapusna 
Ora: 14:30 - 16:00 
Descrierea: Echipa de voluntari CVL va colecta 
deseurile de pe strada centrala (4 km) , in colaborare 
cu primaria care va oferi saci , manusi si un tractor 
care va transporta deseurile la groapa de gunoi. 

CVL (Clubul de 
voluntari din 
Lapusna) 

APL (Lapusna) Beneficiarii 
vor fi locuitorii 
comunei 
Lapusna 

Gabura Cristina 
078518447  

 

O oră de povești la grădinița „Ghiocel” 
 
Locul desfășurării: Grădinița “Ghiocel” 
Ora: 15:00 
Descrierea: Voluntarii, cîte 2-3 în grupă, vor citi cîte 
o oră povești, în cele cinci grupe. Voluntarii vor 
aduce buna dispozitie atît copiilor cit și educatorilor. 
Scopul este de a destinde atmosfera și de a 
interacționa cu copii de la grădiniță. 

A.O. Always 
together 

Clubul 
Voluntarilor 
din Bobeica, 
Gimnaziul din 
Bobeica, 
Grădinița. 

100 copii din 
grădiniță 

Lozinschi Raisa 
061044717 

 

Ialoveni        

Leova Bibliotecar pentru o oră 
 
Locul desfășurării: Sala de lectură 
Ora: 14:00 
Descrierea: Tinerii vizitatori ai bibliotecii vor intra în 
rolul de bibliotecar. 

Biblioteca 
Publică „Iurie 
Matei” 

 Tinerii 
vizitatori ai 
bibliotecii 

079855910  

În ajutorul aproapelui (I) 
 
Locul desfășurării: or. Leova  la domiciliile familiilor 
Ora: 08:30 
Descrierea: Voluntarii Liceului vor colecta produse 
alimentare şi vor dona familiilor social-vulnerabile. 
Pe parcursul a 2 zile se va efectua colectarea de 
produse. 

Liceul  
„Constantin 
Spătaru” 

AO 
„EuroClub” 

Familii social 
vulnerabile 

079 959 859 
060 524 136 

 

Nisporeni Milesti – citește, recită … 
 
Locul desfășurării: Biblioteca publica locala s. Milești 
Ora: 14:00 

Asociatia 
Obsteasca 
,,Centrul de 
Informare si 

1. Primăria 
Milești 
2. Biblioteca 
publică locala 

Tineri, 
voluntari, 
localnici 

Zinaida  Chitoroaga  
069320126 
zchitoroaga@mail.ru 
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Descrierea: Scopul activității este de a promova 
voluntariatul în biblioteci nu numai în rândurile 
tinerilor,copiilor adolescenților, dar și în rândurile 
maturilor, promovarea tinerilor talente. Tinerii își vor 
prezenta albumurile lor de poezii, povestioare, 
cântece. Ei vor sta de vorbă cu scriitorii invitați și vor 
pune întrebări acestora despre  valorile raionului 
Nisporeni etc. Se va promova  îndemnul de a merge 
la bibliotecă și se va discuta despre problemele cu 
care se confruntă bibliotecile în localitate, despre 
reușite, despre cei mai activi cititori, dar și despre 
cărțile citite în prezent. Se vor plasa în incinta 
Primăriei pentru a fi votate de public  cele mai  
reușite fotografii și cu cele mai multe aprecieri care 
au fost plasate pe pagina de Facebook  în cadrul 
concursului cu genericul ”Milești-satul meu de vis”. 

comunicare 
Midava,, 
 

3. Biblioteca 
scolara  
4. AO 
,,Midava” 
5. Ziarul 
raional  
,,Desteptarea”
6. Scriitor de 
la Nisporeni 

Ocnița       

Orhei Educația sexuală 
 
Locul desfășurării: LT I.L. Caragiale 
Ora: 13.00 
Descrierea: educație de la egal la egal în sănătatea 
sexual reproductivă 

Y-PEER Cspt 
Orhei 

LT I.L. 
Caragiale 

Elevii cl XI Brădescu Victoria, 
078016679 

 

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

AO Filantropia 
Creștină 

Colegiul 
”Vasile Lupu”, 
Orhei 

Copii de vîrsta 
școlară mică  

Marga Inga, 
060671515 

 

Modul sănătos de viață 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Pelivan 
Ora: 12.50 
Descrierea: educație de la egal la egal despre modul 
sănătos de viață 

Y-PEER Cspt 
Orhei 

Gimnaziul 
Pelivan 

Elevii clasei IX Bacaliuc Elena, 
069788464 
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Școala mamei 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 10.00-12.00 
Descrierea: Seminar interactiv pentru femeile 
însărcinate. 

Cspt Orhei Colegiul de 
Medicină 
Orhei 
Centrul de 
Sănătate nr.1 

Femeile 
însărcinate 

Taras Svetlana, 
069957700 

 

Rezina Amenajarea părculețului 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. 27 August   
Ora: 13.20-15.30 
Descrierea: Scopul activității este de a sensibiliza 
comunitatea asupra necesității unui mediu sănătos 
de viață și a demonstra importanța muncii de 
voluntariat. 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

APL, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Nasu Pavel 
Guja  Andrei 
Duca Svetlana 
Artin Lidia, voluntarii 
activi, diriginții de 
clasă 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

BP „M. 
Eminescu”, 
PP „Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clasă, CLE. 
APL, 
Agenți 
economici, 
Televiziunea 
locală Elita, PP 
„Cuvântul” 

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

 

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (IV) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele 
părintești,CLE, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban  Cornelia 
Lazîr  Ina 
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Șvațmacler Marina 

Nu fi indiferent! 
 
Locul desfășurării: st. Șciusev, lîngă piața agricolă 
Ora: 9.00-13.00 
Descrierea: Trecătorii vor primi flaere cu mesajul să 
nu fie indiferenți și să meargă la alegerile 
prezidențiale din 30 octombrie 2016, fiindcă- Votul 
lor contează! 

AO „Nufărul” PP „Cuvântul” 
 
 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

 

Reparaţia drumului 
 
Locul desfășurării: Şcoala Profesională or. Rezina 
Ora: 14:00 
Descrierea: Reparaţia şi curăţirea drumului din 
interiorul instituţiei și promovarea muncii de 
voluntariat. 

I.Î.Şcoala 
Profesională 
or.Rezina 

PP „Cuvântul” 
 

 Ana  
068537380, 
025624362, 
scoalaprofesionala.re
zina@imbox.ru 

 

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

SRL „Tranns-

Spectru” 

AO „Nufărul” 

PP „Cuvântul” 

 

 Spiridon Raisa 

079223423 
 

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comisia 
metodică a 
diriginților. 
PP „Cuvântul” 
 

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

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       
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Străşeni       

Şoldăneşti       

Ştefan 
Vodă 

O carte pentru tine! 
 
Locul desfășurării: Grădinița nr.3 Ștefan Vodă 
Ora:  
Descrierea: Donarea unei mini-biblioteci familiei 
Bragarenco ( bunica și 3 nepoți) 

Grădinița-creșă 
nr 3 Ștefan 
Vodă 
 

 Familia 
Bragarenco 

Afanasiev Larisa 
Director 
0242 2 22 72 
068355118 

 

Să daruim o carte 
 
Locul desfășurării: grădinița N2   
Ora: 10.00 
Descrierea: copiii vor colecta cărți și jucării pentru 
alți copii din fam. vulnerabile 

Gradinita N2 , 
or Stefan Voda 

AO a parintilor 
din gradinita 
„Licurici” 

Copiii din 
familii 
volnerabile 

 0242  2 33 01  

Taraclia «Эко осень» 
 
Locul desfășurării: ТЛ  им. И. Вазова 
Ora: 14.00 
Descrierea: Уборка территории вокруг лицея 

ТЛ  им. И. 
Вазова 

1.Волонтеры 
 

Учащиеся 
лицея 

Людмила Пеева 
0(294) 23-7-23 
liceivaz@gmail.com 

 

Акция «Школа-наш второй дом» 
 
Locul desfășurării: ТЛ с.Чумай 
Ora: 15.00 
Descrierea: Благоустройство территории вокруг 
учебного заведения 

ТЛ с.Чумай 
 

  Волонтеры 
Родительская 
ассоциация 

Учащиеся 
лицея 

Фаркашан Елена 
0(294)33-9-23 
tlciumai@gmail.com 

 

Тренинг «Растем без насилия. Буллинг. Мобинг» 
 
Locul desfășurării: Ресурсный центр 
Ora: 14.00 
Descrierea: Волонтеры организации «Подари 
тепло» проведут тренинг с учащимися  V  класса. 
Виды работы: информация, ролевая игра, беседа. 

Теоретический 
лицей «Св. 
Паисий 
Хилендарски»  
с.Кортен 

Волонтерская 
организация 
«Подари 
тепло». 
Руководитель 
организации 
- психолог 
лицея 
Обретенова 
Надежда 
Кузьминична. 

Учащиеся V  
класса. 

Петр Шишков 
 0291-72-3-19 
kortenlc@gmail.com 

 

Акция «Мы помним о вас» 
 

Гимназия с. 
Балабаны 

Волонтерски
й отряд 

Одинокие и 
престарелые 

Мария Кряскова 
0(294)93-1-16 
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Locul desfășurării: село Балабаны 
Ora: 14.00 
Descrierea: Помощь престарелым и одиноким 
односельчанам 

«Тимуровцы» 
Социальный 
работник 

люди gimbalabanu@gmail.
com 

Iubeșteți rîul 
 
Locul desfășurării: com. Albota de Jos, rîul Salcia 
Ora: 13.00 
Descrierea: toți elevii claselor gimnaziale vor  curața 
riul de impuritați , metal uzat , sticle plastice și 
gunoiște. 

Gimnaziul 
Albota de Jos 

Primaria 
 

Toți locuitorii 
comunei 

Gheorgii Beșleaga 
079190807 
shnalbota@gmail.co
m 

 

Telenești       

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

Лицей 
им.А.Пушкина, 
совет лицея 

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

Ученики, 
пациенты и 
работники 
отделения 

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

 

Выступление социального театра лицея 
”Speranța” на тему «”Non-violența”перед 
работниками социальной службы, работниками 
APL (примэрия), сотрудниками полиции, 
курсантами пограничного колледжа 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic”A.Pușkin” 
Ungheni 
Ora: 15.00 
Descrierea: Выступление социального театра 

Лицей 
им.А.Пушкина, 
Социальный 
театр”Speranța
” 

Ученики 
лицея 10-
12кл., 
работники 
APL 

Ученики 
лицея 

Гонцова В.П. 
069655121 

 

Actiunea de voluntariat ”Un mediu sănătos un 
viitor luminos” 
 
Locul desfășurării: Terenul  satului Pîrliţa 
Ora: 15:00 
Descrierea: Elevii claselor a 12 vor amenaja teritoriul 
stadionului de pe linga teritoriul liceului, vor innoi 
gazonul cu seminţe de iarbă , vor planta pomi,vor 
amenaja bănci. 

LT „Al. 
Mateevici” 
 

ONG 
„Mostenitorul
” 

Elevii Liceului 
Teoretic „Al. 
Mateevici” 

Gulica Anisia 
0236/64394 
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Activitate de binefacere 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Andrieș” Frăsinești 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii vor colecta jucării pentru copii de 
la această grădiniță și vor distra copii cu cântece și 
dans. 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa I Țugulea Tatiana 
023645725 

 

Activităţi ecologice 
 
Locul desfășurării: Parcul satului 
Ora: 14.00 
Descrierea: Lucrări de curăţire şi amenanjare a 
parcului satului. 

Gim Chirileni APL Populaţia 023675786 
Oboroc Ion 

 

Ajutor  oferit  unor bătrîni 
 
Locul desfășurării: satul  Coşeni 
Ora: 15.00 
Descrierea: elevii Gim. Ţighira vor ajuta în 
gospodăria  a 5 bătrîni din s.Coşeni 

 Gim.,,Gr.Vieru” 
     s. Ţîghira,   
    Cl. a V-VI-a. 
 

  Dereş Rodica 
0236/92121 

 

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

A XII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 

 Copiii de la 
casa pentru 
toți 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Curăţenie în biserică şi pe teritoriul adiacent 
 
Locul desfășurării: biserică 
Ora: 14:00 
Descrierea: Se va face curăţenie în biserică şi pe 
teritoriul adiacent 

clasa IV-A 
clasa IV-B 
Clasa  IX 
Gimn. Todireşti 

 
 

comunitatea 
biserica 

Ostapovici Valentina 
Ţurcanu Rodica 
061044470 

 

Curățenie în cimitirul din sat 
 
Locul desfășurării: Cimitir 
Ora: 12:00 
Descrierea: Băieții din clasele VII-IX vor face 
curățenie în cimitir 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

APL 
Biserica din 
sat 

Clasa VII-IX Buraga Mihail 
 
Sacacol Tamara 
0236/45095 
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E bine să te protejezi, de aceea te informăm... 
 
Locul desfășurării: Sala de lectură a bibliotecii din 
liceu 
Ora: 12.45 
Descrierea: Se vor discuta cu elevii din situațiile de 
risc despre daunele fumatului, a drogurilor, a 
alcoolului. 

A XI-a C 
LT „M. 
Eminescu” 

Cojocaru 
Tamara 
reprezentant 
ONG 

Elevi din clasa 
a VI, a VII 
aflați în 
situații de risc 

Popescu Lilia 
068932462 

 

Ei au adus liniştea şi pacea 
 
Locul desfășurării: Monumentul de pe teritoriu şcolii 
Ora: 12.00 
Descrierea: Sădirea florilor, copăceilor din jurul 
monumentului, lucrări de îngrijire şi curăţenie. 

Gim. Chirileni  Elevii şi 
profesorii 

023675366 
Oboroc Ion 

 

Master Class 
 
Locul desfășurării: CREI din gimnaziu 
Ora: 12.40 -13.20 
Descrierea: Învăţătoarea Cozariuc Inga desfăşoară o 
şedinţă(60 min) de Master Class în confecţionarea 
origamelor din elemente simple pentru copiii cu CES 
din gimnaziu.Această activitate are ca obiectiv 
formarea la elevi a unor deprinderi de lucru cu hirtia 
şi dezvoltarea creativităţii. 

Gimnaziul 
Negurenii Vechi 

Administraţia 
gimnaziului 
CMI 

Elevii-
beneficiari ai 
CREI 

Cozariuc Inga 
0236/92231 
 

 

O carte pentru suflet 
 
Locul desfășurării: Grădinița ,,Izvoraș” 
Ora: 13:00 
Descrierea: Expoziție de carte cu recitare de poezii, 
scenete pentru copii de la grădiniță 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa VII-a Surățelu Liuba 
0236/45095 

 

O stație, o mahala fără deșeuri aruncate la 
întîmplare 
 
Locul desfășurării: stația auto și pe strada învecinată 
Ora: 12.00 
Descrierea: Curățenie la stația auto și pe strada unde 
se află. 

Gim.Florițoaia 
Nouă 

Clasa 
III,dirigintele 

Elevii școlii 
sătenii 

023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Salubrizarea unei fășii din parcul francez 
 

Clasa a VI-a A 
LT 

 Oamenii din 
oraș 

Burungiu Victoria, 
069731751 
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Locul desfășurării: Parcul francez 
Ora: 12.40 
Descrierea: Se vor aduna deșeurile aruncate în jur, 
frunzele uscate, se va grebla iarba uscată. 

„M.Eminescu” 
 

Soare în grădina școlii 
 
Locul desfășurării: parcul de pe teritoriul  școlii 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii   întreprind  acțiuni  de salubrizare  
a parcului din jurul școlii 

Elevii clasei a  V-
a 
Gimn. Grăseni 

 Elevii  din 
gimnaziu 

Mustață Olga  
diriginta clasei a V-a  
0236/58141 

 

Spitalul cărţii 
 
Locul desfășurării: biblioteca şcolară 
Orele: 13.30-14.20 
Descrierea: Activitatea de salvare a cărţii prin 
reparaţie este desfăşurată în incinta bibliotecii.Ea 
are drept obiectiv cultivarea la elevi a dragostei faţă 
de carte,lectură,recunoştinţă faţă de autorul 
cărţii,îmbogăţirea vocabularului.Salvatorii cărţii timp 
de 45 min.sînt elevii clasei a V-a. 

Gimnaziul 
Negurenii Vechi 
 
 
 
 

APL 
 
 

Elevii claselor 
I-IX 
Cadrele 
didactice 
 

Mişcari Svetlana 
Carauş Zinaida 
0236/92231 
 

 

Un rîu curat 
 
Locul desfășurării: Rîul Varșavca, s. Florițoaia Nouă 
Ora: 13.00 
Descrierea: Acțiuni de ecologizare a apelor. 

Gim.Florițoaia 
Nouă 
 
 

Clasa VIII, 
dirigintele 

comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Vineri 
21 oct. 

Mun. Bălţi  Cunoașterea și promovarea valorilor democratice în 
rîndul copiilor 
 
Locul desfășurării: Sala de conferințe a Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” 
Orele: 14.15 
Descrierea: Drepturile omului 

Liceul Teoretic  
„Mihai 
Eminescu” 

 Elevii din liceu Diana Braga, 
profesoară de limba 
română, 
069621046 

 

Masă rotundă „Combaterea HIV SIDA” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul „Al.I.Cuza”, mun.Bălți 
Orele:  
Descrierea: Elevii claselor a IX-a vor fi instruiți în 
domeniul preveirii, combaterii HIV SIDA 

Voluntari 
Centru ATIS 

ONG ATIS 
Membrii 
comisiei 
pentru 
proiecte 
educaționale 

Elevii 
gimnaziului 

Pantea Cristina, 
organizator, 
068881973, 
xtina_pantea@mail.r
u 
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Seminar „Fii cetățean activ – fii voluntar” 
 
Locul desfășurării: CMMT „Contemporanul”,                                   
str. bulgară 92 
Orele: 15:00 
Descrierea: Seminarul are drept scop promovarea în 
rîndurile tinerilor a activităților de voluntariat 

Centrul 
Municipal 
pentru Minori și 
Tineret 
„Prietenie”, 
„Contemporanu
l”, „Făclia”, 
„Brigantina”, 
„Pescărușul”, 
„Farul”. 

Primăria mun. 
Bălți, Direcția 
Învățămînt, 
Tineret și 
Sport  

Tineri cu vîrsta  
14-21 ani 

Olga Roșca  
079225460 
olga.rosca.88@mail.r
u 
  

 

Seminar la tema ” Profilaxia infecției HIV în rîndul 
tinerilor” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul ” A. I. Cuza” 
Ora: 13.00 
Descrierea: Prezentarea activității de voluntariat a 
echipei TDV, Balți și CSPT ATIS. Promovarea 
serviciilor Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor” 
ATIS ” și a „TDV”, Bălți , distribuirea materialelor 
informative.  
Seminar la tema ” Profilaxia infecției HIV în rîndul 
tinerilor”. Infrmații și activități practice. 

CSPT”ATIS”,  Gimnaziul ” 
A.I.Cuza” 

Elevii – 
Gimnaziu- 
lui ” A.I.Cuza” 

Psiholog-consultant 
CSPT ” ATIS” – 
Duminică Ana- 
069358118 
AO„ TDV ”, Bălți - 
Spînu Tatiana 
079836608 

 

Vernisaj 
 
Locul desfășurării: Pinacoteca Antioh Cantemir 
Orele: 15:00 
Descrierea: Expoziție de fotografii ale fotografului 
Valentin Balan întruchipînd beneficiarii ai CASMED 

AO CASMED Primăria mun. 
Bălți 

Locuitorii și 
oaspeții mun. 
Bălți 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069834207  
traditie@mail.ru 
 

 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău 

Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (V) 
 
Locul desfășurării: oficiul național F.B Caritas 
Moldova, din stradela Sf. Andrei 7 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Ne propunem  organizarea unui atelier 
creativ ” Dăruiește lumină”, în cadrul căruia vom 
inventa și vom realiza cele mai neobișnuite și mai 

Fundația de 
Binefacere 
Caritas Moldova 

 Beneficiarii 
direcți ai 
acțiunii de 
caritate-familii 
cu mulți copii, 
precum și 
beneficiarii 
indirecți- 

Mariana Tanasî 
069233302 
Mariana.tanasi@carit
as.md 
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originale decorațiuni pentru lumânări. Aceste 
lumânări vor fi, ulterior, vândute în cadrul unor 
târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor fi 
redirecționate, în ajunul sărbătorilor de Crăciun, 
familiilor cu mulți copii. Astfel, vom oferi acestor 
familii  speranța într-o lume mai bună, solidară, 
reaprinzând lumina în sufletul lor. 
Împreună încercăm să devenim mai buni și să ne 
sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflați 
în necaz. 

voluntarii care  
vor beneficia 
de satisfacție 
sufletească, 
dar și de 
momente 
distractive, 
creative. 

Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: 
Voluntariatul în situaţii de urgenţă 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Municipală 
"B.P. Hașdeu" 
Orele: 14:00 
Descrierea: In cadrul atelierului un expert consultant 
va modera discuțiile și va colecta recomandări din 
partea participanților care dețin expertiză în 
domeniu. Recomandările vor fi promovate pe 
internet și trimise prin scrisori oficiale spre 
implementare către autoritățile publice centrale 
(comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere 
de resort) sau autorități publice locale (consilii 
raionale). 

Centrul de 
Resurse ”Tineri 
și Liberi” 

1. Asociația 
Obștească 
”Tinerii pentru 
dreptul la 
viață” (TDV) 
2. Biblioteca  
Municipală 
"B.P. Hașdeu" 

Reprezentanți 
ai instituțiilor 
publice și 
organizațiilor 
societății civile 
care dețin 
expertiză în 
voluntariatul 
în situații de 
urgență 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 

 

Conferinţă de presă în contextul implementării 
legislaţiei privind controlul tutunului 
 
Locul desfășurării: IPN 
Orele: 11:00 
Descrierea: Cum pot cetăţenii activi oferi suport 
voluntar pt asigurarea respectării spaţiilor în care nu 
este permis fumatul 

Centrul de 
Resurse ”Tineri 
și Liberi” 

Consiliul 
Național al 
ONG-urilor din 
Moldova 

Mass-media 
națională 

Antonița Fonari 
079 450 028 
tineri.liberi@gmail.co
m 

 

Cursul de instruire a voluntarilor Modulul III : Am 
succes in dragoste 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 15:00 
Descriere: voluntarii sunt instruiti. 

CSPT Neovita  voluntarii 
CSPT Neovita 

Mardari Tatiana 
078884057 
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În temniţă am fost şi aţi venit la Mine! (Matei 25, 36) 
 
Locul desfășurării: Penitenciarul nr. 16-Pruncul 
Ora: 09.00 
Descriere: A.O. „Insula Fericirii” desfăşoară activitate 
de resocializare a persoanelor private de libertate. La 
data de 21 octombrie voluntarii noştrii vor face vizita 
la Penitenciarul nr. 16-Pruncul, la Casa Mamei şi 
copilului. Aici se află 10 mame private de libertae, cu 
12 copii, care vor primi ajutor material (produse 
alimentare, hainuţe pentru copii, obiecte de igienă şi 
detergente). 

A.O. „Insula 
Fericirii” 

Departamentu
l Instituţiilor 
Penitenciare, 
Penitenciarul 
nr. 16- 
Pruncul, 
Biserica 
„Acoperământ
ul Maicii 
Domnului” din 
satul 
Ghidighici 

10  mame cu 
12 copii din 
Casa Mamei şi 
Copilului de 
pe teritoriul 
Penitenciarulu
i nr. 16-
Pruncul 

 Maxim Melinti, 
0792-56-111 
insulafericirii@gmail.
com 

 

Mun. 
Comrat  

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca  

      

Briceni        

Cahul       

Cantemir Oferă ajutor copiilor social vulnerabili 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii, s. Pleşeni 
Ora: 16:00 
Descrierea: Colete cu produse alimentare, hăinuţe. 

Grădiniţa de 
copii, s. Pleşeni 
 

ONG „Viitorul” Familiile 
numeroase 
vulnerabile 

027374832 
Arseni Elena 

 

Văruitul copacilor de la intrare în sat 
 
Locul desfășurării: Drumul principal de întrare în s. 
Cîrpeşti 
Ora: 13:00 
Descrierea: Curăţarea și văruitul copacilor. 

Grupul de 
iniţiativă în 
frunte Novacov 
Valeriu 

Primaria 
Cîrpeşti 
 

Locuitorii 
satului 

078 295 704  

Călărași       

Căuşeni  Acţiune de caritate pentru ajutorarea unei 

persoane singuratice 

 
Locul desfășurării: or. Căuşeni 
Ora: 15.00 
Descriere Tinerii vor merge la casa unui bătrîn 

Biblioteca 

Publică 

Raională 

Căuşeni 

Clubul 

„YouthHub”, 

 

 

1-2 familii de 

persoane 

singuratice din 

Căuşeni 

Osipov Liuba 

liuba.osipov@mail.ru 

079981573 

 

Natalia Popusoi 

079143213 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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singuratic pentru a-i acorda ajutor primprejurul casei. 

Plus la aceasta vor colecta produse alimentare, 

detergenţi şi alte lucruri necesare cu ajutorul colegilor 

şi prietenilor. 
Caravana bunătăţii noastre 
 
Locul desfășurării: Casa unui batrân nevoiaș din 
localitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Tinerii vor merge la un bătrân nevoiaș și 
îl vor ajuta, vor săpa, aduce apă etc. 

Gimnaziul 

Baccealia  

ONG Fenix 

XXI 

5 Familii de 

bătrâni sociali   

078451461,02437924

4, Elena Ţîbîrnă  
 

O floare pentru grădiniţă  

 

Locul desfășurării: satul Cîrnăţeni 
Ora: 10.00-12.00 
Descriere: Asociaţia părinţilor a procurat butaşi de 

trandafiri, care vor fi plantaţi în clumbele din 

teritoriul grădiniţei 

Grădiniţa 

„Andrieş” satul 

Cîrnăţeni  

1. Asociaţia 

părinţilor       

2. Primăria  

Copiii din 

grădiniţă, 

părinţii, 

angajaţii  

Gradinita.cirnateni 

@gmail.com 

067574777 Carauş 

maria  

 

Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice 

Raionale Căuşeni  ( V ) 

 

Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 

la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 

Publice Raionale Căuşeni  vor participa la diferite 

activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 

filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 

Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 

băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 

bibliotecă. 

Biblioteca 

Publică 

Raională 

Căuşeni 

1.Clubul 

„YouthHub” 

2. Portalul 

civic.md 

 

 

Utilizatorii 

bibliotecii 

Osipov Liuba 

liuba.osipov@mail.ru 

079981573 

 

Natalia Popusoi 

079143213 

 

 

Salubrizarea terenurilor publice din comunitate 
 
Locul desfășurării: s. Taraclia 
Ora: 14:00 – 17:00 
Descriere: Evaluarea deșeurilor menajere din locurile 
publice, văruirea copacilor. 

LT ”Ștefan cel 
Mare și Sfânt” 

Asociația 
Părinților și 
Profesorilor 
”Speranța” 

 060 055 703  

Cimişlia       

Criuleni        

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Dondușeni       

Drochia  Acțiuni de caritate 
 
Locul desfășurării: s. Popeștii de Jos 
Orele: 13.30-16.00 
Descriere: Acordarea ajutorului la pregătirea solului, 
greblat, săpat profesorilor pensionari în etate. 

IP Gimnaziul 
Popeștii de Jos 

AP Profesorii 
pensionari în 
etate (4 
persoane) 

061072762  

Acţiuni de curățenie  a teritoriului din preajma 
instituției 
 
Locul desfășurării: curtea  și terenul   instituției 
Orele: 12.30 -15.00 
Descriere:  

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 

Administrația  
instituției 

Elevii  
instituției 
 

Novac Elena, 
068719340 

 

Acțiuni de salubrizare a teritoriului IP Gimnaziul 
Țarigrad 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Țarigrad, s. Țarigrad 
Ora: 13.15 
Descriere: Elevii, profesorii și personalul nedidactic 
vor participa la o acțiune de salubrizare a parcului și 
a teritoriului din jurul gimnaziului.Toate frunzele vor 
fi stocate într-un loc  și vor fi transportate la 
gunoiștea autorizată. 

IP Gimnaziul 
Țarigrad 

WE-trade Elevii,profesor
ii și personalul 
nedidactic din 
IP Gimnaziul 
Țarigrad 

025271591  

Acțiuni de igienizare, curățenie şi amenajarea unei  
zone de odihnă  pe teritoriul școlii 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Gribova 
Ora: 14:00 
Descrierea: Sensibilizrea populației, cu privire la 
importanța modului sănătos de viață 

IP Gimnaziul 
Gribova 

ONG 
”Romana” 
 

Elevii 
instituției și 
comunitatea 

025232331 
2201tatianapuscas@
gmail.com 

 

Amenajarea teritoriului în jurul bisericii (II) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 
Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii  claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 

Primăria 
Hăsnășenii Noi 

 Localnicii 
satului 

Hăsnășenii Noi 

025235234  
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săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

,,Aspectul școlii noastre depinde de noi” 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul ,,Bunescu D.”, s. 
Chetrosu 
Ora: 14:00 
Descriere: igienizare și curățenie în școală și pe 
teritoriul școlii 

IP Gimnaziul 
,,Bunescu D.” 
 

Interprinderea 
Intercomunita
ră de Servicii 
Comunale 
,,Chetrosu 
Service”  
Bunescu Igor-
conducător 

Elevii și 
angajații 
instituției 
,,Bunescu D. 

060554564- 
Rusu Raisa, prof.de 
ed. civică; ed. 
tehnologică 
 

 

Concert pentru clasele I-IV cu tematica “Țara mea – 
picior de plai, țara mea – gură de rai... ” 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul “V.Bejinaru”, s. 
Hăsnășenii Noi 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii clasei a V-a vor prezenta un 
concert cu durata de 30-45 minute în care prin 
intermediul cîntecelor și al poeziilor vor proslăvi 
mărețul nostru plai, își vor demonstra dragostea față 
de neam, grai, istorie și tradiții. 

Gimnaziul 
“V.Bejinaru” 

 Elevii claselor 
I-IV-a 

025235244  

Îngrijirea monumentului eroilor căzuți în Marele 
Război pentru apărarea Patriei 
 
Locul desfășurării: centrul satului 
Ora:  
Descrierea: Elevii cl. I-îi vor deretica în jurul 
monumentului eroilor căzuți în război, greblînd 
frunzele uscate, iarba uscată, strîngînd hîrtiile. 

Gimnaziul 
“V.Bejinaru” 

Șeful casei de 
cultură. 

 025235228  

Îngrijirea  parcului și mormîntului lui Victor 
Coțofană  ,căzut în Războiul din Transnistria 
 
Locul desfășurării: cimitirul  din localitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: elevii din Consiliul Elevilor  vor face 
curățenie la   mormânt. 

Gimnaziul „ 
Victor Coțofană 
”  s. Chetrosu 

 

APL , părinții 
lui Victor 
Coțofană  

 

Elevii  
instituției 
 

Cîșlaru Liliana  , 
director  adjunct „ 
Educație ”  
069718104 

 

O mînă de ajutor pentru un scump profesor 
 

IP Liceul 
Teoretic 

Primăria 
s. Fîntîniţa 

Familia 
d-nului 

Perjuc Vadim, 
elevul clasei a XI-a C 
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Locul desfășurării: în familia d-nului Ţurcanu Iacob, 
fost profesor de biologie al IP LT ”B.P.Hasdeu” or. 
Drochia, domiciliat în s. Fîntîniţa, r-nul Drochia. 
Ora: 16.00 -  18.00 
Descriere: Elevii – voluntari vor oferi ajutor,  o dată 
în săptămînă,  d-nului Ţurcanu Iacob, în realizarea 
activităţilor casnice. 

”B.P.-Hasdeu” 
or. Drochia 
 

Ţurcanu Iacob 078545514 

Sănătatea pămîntului e şi sănătatea noastră 
 
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „Dumitru Roman”, 
satul Drochia 
Ora: 9.00 -13.00 ; 13.00-15.00 
Descrierea: Elevii din Gimnaziu vor face curăţenie 
generală pe teritoriul instituţiei, dar şi în apropierea 
instituţiei. Consiliul elevilor va face curăţenie 
generală în jurul Bisericii din sat. 

IP Gimnaziul 
„Dumitru 
Roman”, s. 
Drochia 

APL satul 
Drochia 
Părinţii  
elevilor din 
gimnaziu 

Locuitorii 
satului 
Drochia 

Manea Natalia 
069630539 

 

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

  Colegii de 
clasă 

  

Voluntari creativi ”Satul meu-mîndria mea” 
 
Locul desfășurării: Centrul ”Încredere” 
Ora: 15.00 
Descrierea: Poezii, cîntece despre satul Pelinia; 
Istoria satului , expoziții de fotografii, dansuri 
populare 

I.P. Gimnaziul 
Pelinia 

ONG 
”Încredere” 

Bătrînii de la 
centrul 
”Încredere” 

0252558349 
068519916 

 

Dubăsari  A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa,  a simţi, a 

ajuta (IV) 

 
Locul desfășurării: Centrul WOW, blocul claselor 
primare, biblioteca LT Doroţcaia 
Orele: 12:40-14:00 
Descriere: Ajutor reciproc/mentorat 

LT Doroţcaia CLT, Centrul 

educaţional 

WOW 

Oricare copil 

care se 

adresează 

direct sau îşi 

expune 

solicitarea 

ajutorului prin 

intermediul 

„Boxei de 

Bacioi Viorica  

024845339 

Pleşco Galina  

068830783 

Andronatiev Eugenia 

069232090 

Galiţ Corina 

068158712 
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opinii şi idei” 

Cine-i harnic și muncește, truda lui îl răsplătește 

 
Locul desfășurării: Sala de festivități 
Orele: 14:00 
Descriere: Petrecerea activității extracurriculare 

„Toamna de aur”, în urma căreea toate bogățiile 

toamnei ce vor fi prezentate pentru expoziție, vor fi 

donate la 3 familii nevoiașe din sat. 

Gimnaziul 

Roghi 

 

Părinții, 
profesorii 

15 persoane 

 

 

Casianov Galina 

060281920 

 

 

 

 

 

 

 

Frumos şi sfînt 

 
Locul desfășurării: Biserica „Sfîntul Dumitru” din sat 

Orele: 14.00 
Descriere: Sădirea florilor în ograda bisericii 

L.T. „Ion 

Creangă” 

Coşniţa 

Biseruca 

„Sfîntul 

Dumitru” 

Oamenii din 

sat 

Russ Victoria 

069703906 
 

Motivație+ Transpirație=Succes 
 
Locul desfășurării: Stadionul liceului 
Orele: 14.00 
Descriere: Acțiune de promovare a modului sănătos 
de viață prin alergare, mers cu bicicleta. 

Cadrul didactic 
din instituție 

Grădinița 
„Romanița” 

Copiii din 
localitate 

Cornițel Natalia 
024854439 
 
 

 

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (V) 

 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere:  Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

 

Liceul Teoretic 

Doroţcaia 

  

Profesorii 

pensionari 

Bacioi Vioroca 

0 248 45 339 

 

Pleşco Galina 

068830783 

 

Nistrule, pe malul tău... 

 
Locul desfășurării: ’’Acţiune de salubrizare a unui 

sector în perimetrul localităţilor Grigoriopol –

Delacău-Crasnogorca la mal de Nistru’’, localităţi în 

care locuiesc elevi ai liceului. Grupuri de elevi vor 
face ordine pe segmentele adiacente cu malul de 
Nistru in s.Delacău, Grigoriopol,Crasnogorca 
Orele: 10-12 
Descriere: Se va face ordine,iar  gunoiul ,cu ajutorul 

transportului oferit de către oamenii din comunitate, 

posibil APL, părinţi, va fi dus in locuri rezervate, 

Liceul Teoretic 

,,Ştefan cel 

Mare şi 

Sfânt’’or. 

Grigoriopol 

Administraţia 

Liceului, 

părinţii, APL. 

Insăşi copiii , 

devenind mai 

activi, 

cominitatea , 

prin atitudinea 

faţă de starea 

ecologică 

actuală. 

Jitariuc Svetlana, 

Email:svetlanaj@inb

ox.ru 

Tel:069194428 

Mocreac Alexei 

,diriginţii. 
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specializate. 

Pentru cei mai trişti ca noi 
 
Locul desfășurării: gimn. Ustia 
Ora: 14.00 
Descrierea: Vor fi adunate hăinuţe de la copiii din 
gimnaziu şi vor fi donate copiilor din familii 
socialmente vulnerabile 

Consiliul Local 

al Elevilor 

 Copii din 

familii 

socialmente 

vulnerabile 

Chirilov Tamara 

0 248 55 358 
 

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

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Trandafirul – regele florilor 
 
Locul desfășurării: Teritoriul liceului 
Orele: 14:00 
Descriere: Pe parcursul Săptămînii Voluntarului 
elevii liceului vor lucra la amenanjarea răzoarelor 
pentru flori de pe teritoriul liceului :vor săpa și vor 
răsădi trandafiri. 

L.T.„Ștefan cel 
Mare” 

 
 
 
 
 

20 persoane Bejan Vera 
Merineanu Tatiana 
024854439 
 

 

Voluntari-mentori: ”De-ar fi la o mie de sfaturi și un 
singur ajutor, lumea ar fi plină de fericire.”(N.Iorga) 
 
Locul desfășurării: centrul pentru copii cu CES 
”Armonie,, 
Orele: 15.00-16.30 
Descriere: Copiii cu CES de la centrul pentru copii 
”Armonie” vor fi ajutați la pregătirea temelor pentru 
acasă, organizarea jocurilor distractive, mobile etc. 
De către eleviisilitori din clasele VII-IX-a. 

Centrul pentru 
copii ”Armonie” 

Părinții, 
personalul 
centrului, APL 

32 copii cu 
CES, părinții 
acestora, 
profesorii 

024856820  

Votul meu contează! 
 
Locul desfășurării: L.T. „M. Eminescu” Dubăsari 

Ora: 12.45 
Descrierea: Se va organiza o masă rotundă în cadrul 

căreia se vor prezenta dovezi care demonstrează 

importanţa unui singur vot. Se vor elabora postere în 

L.T. „M. 
Eminescu” 
Dubăsari 

 Elevii cl. a XI 

– XII-a 

Natalia Alexeev 

068581984 

natalia.alexeev80@m

ail.ru 
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care tinerii vor fi îndemnaţi să nu fie indiferenţi şi să 

participe la alegeri. 

Edineţ       

Fălești  Seminar cu Grupul  Auto-Reprezentanții din Fălești 
pe tema: Valorile umane 
 
Locul desfășurării: Biblioteca publică raională “Mihai 
Eminescu” 
Orele: 10:00 
Descrierea: voluntarul din cadrul Grupului de Auto-
Reprezentanți Fălești va organiza un seminar. 

Grupul de 
Autoreprezenta
nți Fălești 
Keystone 
Moldova 

Biblioteca 
publică 
raională 
“Mihai 
Eminescu” 

Vizitatorii 
bibliotecii și 
tinerii Auto-
Reprezentanți 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Florești  Act de caritate  
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: La trei copii din familii social vulnerabile li 
se vor oferi ajutor din partea grădiniței 
 

Grădiniţa 
s.Cerniţa 

Primăria 
s.Cerniţa 

Pileavschi   060615017  

Excursie „Aeroportul internaţional Mărculeşti” 
 
Locul desfășurării: or. Mărculeşti 
Ora: 14.00 
Descriere: Avînd în vedere faptul ca este săptămîna 
naţională a volunariatului , Direcţia Cultură,Turism, 
Tineret si Sport va organiza unui grup de tineri o 
excursie la „Aeroportul internaţional Mărculeşti” 

Direcţia 
Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport 

Aeroportul 
Internaţional 
Mărculeşti 

50 tineri 069172169  

Salubrizarea locurilor de odihna a parcurilor si 
izvoarelor 
 
Locul desfășurării:  s.Tîrgul Vertiujeni 
Ora: 12.00 
Descriere: Curatarea izvoarelor, a parcurilor si 
zzonelor de agrement din localitate 

Primaria 
Casa de cultura 
Biblioteca 
Inginer 
cadastral 
 

Asociatia 
parinti si 
pedagogi 
 
 

Locuitorii 
localității, 
Elevi și 
Funcționari 

060972828 
Zavorohina Raisa 
Sefa casei de cultura 

 

Şcoala mea-oglinda mea 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: Elevii din şcoală vor face curăţenie pe  
teritoriul  şcolii. 

Şcoala s.Cerniţa 
 
 
 
 

Primăria 
s.Cerniţa 

Elevii  şcolii 
 
 
 
 

068194150 
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Tineretul în stima bătrîneţii, part II 
 
Locul desfășurării:  or.Floreşti 
Ora: 09.00 
Descriere: Consiliul raional de Tineret împreună cu 
alţi voluntari vor face ordine în curtea unui bătrînel 
în vîrstă de 82 ani,pornind de la săpatul în gradină 
pînă la vopsitul gardului din curte. 

Consiliul Raional 
de Tineret 

Direcţia 
Cultură,Turis
m, Tineret şi 
Sport 

Andrei 
Balan  
Valentina 
Manoli  Ana-
Maria 

069408418  

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Asistent social 
primărie 
 Baban Elena 

27 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

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

Liceul Teoretic 
Cuhnești 

Medicul de 
familie, 
Cernenichi 
Mihai 
 
Asistent 
medical, 
Bețișor Raisa 

95 elevi Ciornîi Angela 
068734210 

 

Hînceşti  Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Dahnovici 
 
Locul desfășurării: Dahnovici, Comuna Bobeica 
Ora: 12:00 
Descrierea: CVB  împreună cu elevii Gimnaziului 
Bobeica și lucrătorii bisericii vom salubriza gunoiul 
de pe teritoriul cimitirului, vom grebla frunzele și 
gunoiul va fi depozitat la gunoiștea din sat. 

A.O. Always 
together 

Gimnaziul 
Bobeica, CVB, 
Biserica Sfîntul 
Gheorghe. 

Cimpoieș 
Nicoleta, 
Lozinschi 
Marin, Ioniță 
Victor, Ioniță 
Silviu, 
Ioniță Elena. 

Coteț Gabi 
069548867 

 

Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Drăgușeni 
 
Locul desfășurării: Drăgușeni, Comuna Bobeica 
Ora: 12:00 

A.O.  Always 
together 

Gimnaziul 
Bobeica, 
Clubul 
Voluntarilor 

Beregoi 
Carolina, 
Ioniță Vera, 
Grosu 

Coteț Gabriela 
069548867 
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Descrierea: CVB  împreună cu elevii voluntari din 
Gimnaziul Bobeica vor face curățenie pe teritoriul 
cimitirului, gunoiul va fi depozitat la gunoiștea din 
sat. 

din Bobeica, 
Biserica Sfîntul 
Mihail și 
Gavril. 

Andreia, 
Andronic 
Nina. 

Ialoveni        

Leova Alege preşedintele tău (I) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

02632-20-40 
068929567 

 

Eu sunt pietonul sigur si bine pregătit 
 
Locul desfășurării:  
Ora: 11:00 
Descrierea: Lecţia teoretico-practică desfăşurată de 
elevi voluntari din clasele 8-9 –a pentru elevii din 
clasele primare privind cunoaşterea regulilor şi 
traversarea în siguranţă a străzii. 

Gimnaziul 
Tochile-
Răducani, or. 
Leova 

 Elevii claselor 
primare 
beneficiari 
direcţi dar şi 
cei mai mari 

Casapu Cristina 
068 435 956 

 

În ajutorul aproapelui (II) 
 
Locul desfășurării: or. Leova  la domiciliile familiilor 
Ora: 08:30 
Descrierea: Voluntarii Liceului vor colecta produse 
alimentare şi vor dona familiilor social-vulnerabile. 
Pe parcursul a 2 zile se va efectua colectarea de 
produse. 

Liceul  
„Constantin 
Spătaru” 

AO 
„EuroClub” 

Familii social 
vulnerabile 

079 959 859 
060 524 136 

 

Să facem parcul  mai frumos 

 
Locul desfășurării: Parcul din or. Leova 
Ora: 13:00 
Descrierea: Voluntarii împreună cu lucrătorii 

primăriei vor vopsi gardul care împrejmuieşte parcul. 

Primăria or. 

Leova 

Şcoala 

Profesională 

din Leova 

Cetăţenii or. 

Leova 

Primarul 

079286434/ 

068683413 

Directorul ŞP Leova 

079529418 

 

Nisporeni       

Ocnița       
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Orhei 
 

Motivație+Transpirație=Succes 

 
Locul desfășurării: Scuarul Vasile Lupu Orhei 
Ora: 07.40-07.55 
Descrierea: Flashmob de promovare a activităților 
fizice și a sportului în centrul orașului Orhei. 

Cspt Orhei Colegiul 

”Vasile 

Lupu”,  

Voluntarii 

Cspt Orhei 

Adolescenți, 

tineri (30), alți 

membri ai 

comunității 

Taras Svetlana, 

069957700 
 

Salonul jocurilor de societate 

 
Locul desfășurării: Centrul de Tineret Orhei 
Ora: 15.00 
Descrierea: jocuri și activități de socializare pentru 

tineri 

Fondul pentru 

Tineri Orhei 

Centrul de 

Tineret Orhei 

Toți doritorii Corina Erhan, 

079031378 
 

Teatru social (II) 

 
Locul desfășurării: LT O. Ghibu 
Ora: 13.00 
Descrierea: prezentarea unei piese de teatru social în 

care este abordat dreptul la educație sexuală în școli 

Y-PEER Cspt 

Orhei 

Cspt Orhei, 

LT O. Ghibu 

Adololescenții

, elevii 

claselor IX-

XII 

Liliana Cerchez, 

069467042 
 

Rezina 
 

Curat și frumos 
 
Locul desfășurării: s. Ciorna 
Ora: 12.30 
Descrierea: Împreună cu voluntarii vom amenaja și 
planta flori multeanuale în preajma Căminului de 
Cultură Ciorna, cultivînd gustul estetic la elevi și 
promovînd munca de voluntariat. 

Biblioteca 
Publică 
Comunală 
Ciorna 

Căminul de 
Cultură 
Ciorna, 
PP „Cuvântul” 
 

 Cazacu Elena, 
069272900 

 

Dăruiește din inimă (I-VI) 
 
Locul desfășurării: primăria Rezina, Mateuți, 
Solonceni, Saharna, Buciușca, Țareuca, 
Ora: 08.00-17.00 
Descrierea: Împreună cu asistenții sociali, vor fi 
selectați 10 persoane în etate, care vor primi cîte o 
franzelă o dată pe săptămînă pe parcursul unui an. 

SRL „Tranzit” AO „Nufărul” 
Secția 
Asistență 
Socială 
PP „Cuvântul” 
 

 Bîzgan Andrei 
069777983 
tranzitsrl@gmail.com 

 

Expoziția tematică „Voluntariatul aduce 
schimbarea” (V) 
 
Locul desfășurării: biblioteca școlară a liceului 
Ora: pe parcursul săptămînii între orele 8.00-16.00 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

BP „M. 
Eminescu”, 
PP „Cuvântul” 
 

 Artin Lidia 
Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
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Descriere: Selectarea de materiale din mass-media 
care reflectă diferite exemple de implicare  în 
activitățile de voluntariat la nivel de țară, 
comunitate.  

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

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele de 
părinți din 
clasă, CLE. 
APL, 
Agenți 
economici, 
Televiziunea 
locală Elita, PP 
„Cuvântul” 

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

 

Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (V) 
 
Locul desfășurării: liceu și gimnaziu Saharna Nouă 
Ora: pe perioada SNV 2016 
Descriere: Continuarea parteneriatului de caritate cu 
Gimnaziul Saharna 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comitetele 
părintești,CLE, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
 
Ceban  Cornelia 
Lazîr  Ina 
Șvațmacler Marina 

 

Micii prieteni ai naturii 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Saharna 
Ora: 16:00 
Descrierea: Activitatea are drept scop altoirea 
dragsotei față de natură, de tot ce e frumos, de un 
mediu de viață sănătos. 

BP Saharna PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Elena, tel: 
060214532 
elenastavinschi1974
@gmail.com 
 

 

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

SRL „Tranns-

Spectru” 

AO „Nufărul” 

PP „Cuvântul” 

 

 Spiridon Raisa 

079223423 
 

Vesel și sănătos (V) 
 
Locul desfășurării: curtea liceului 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

Comisia 
metodică a 
diriginților. 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 

 



93 

 

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

PP „Cuvântul” 
 

Dudnic Irina 
Sîrbu Rodica 
Lisnic 
Ludmila,membrii 
clubului de voluntari 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti Ce este voluntariatul, fii voluntar la biblioteca 
publică Răspopeni 
 
Locul desfășurării: Liceul Teoretic Raspopeni 
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Se vor recruta voluntari. 

Biblioteca 
Publică 
Răspopeni 

Elevii I.P . 
Liceul Teoretic 
Raspopeni 
ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Elevi de la 
gimnaziu 

Lefter Eleonora, 
bibliotecara 
069664302 

 

Concursul de promovare a talentelor: Regele și 
Regina Toamnei 
 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ”A.Mateevici” 
Ora: 14.15 
Descrierea: Prin interemediul  concursului sunt 
descoperite și promovate noile talentele  din clasele 
de gimnaziu și liceu, va fi stabilit și un parteneriat 
dintre familie și școală. 

IP Liceul 
Teoretic 
”A.Mateevici” 

1. AO  de 
părinți 
”Speranța ” 
2. ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 
 

Elevi de la 
gimnaziu și 
liceu, 
profesorii 
diriginți,, 
familiile 
copiilor  
participanți 

Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 
067587805  
lenutaciorici@gmail.c
om 
 
Diriginții cl de 
gimnaziu, liceu, 
conducători de cerc , 
dans, ans. Vocal. 

 

Ştefan 
Vodă 

Să dăruim o bucurie 
 
Locul desfășurării: grădinița N2 
Ora: 10.00 
Descrierea: Angajații grădiniței vor colecta produse 
alimentare și haine calde pentru a le dona. 

Gradinita N2 , 
or Stefan Voda 

Angajatii 
Gradinitei N2 

Bătrâni 
bolnavi 
singuratici 

068 139 498  

Taraclia Озеленение школьного двора 
 
Locul desfășurării: Гимназия 
Ora: 15.00 
Descrierea: Посадка деревьев, цветов, 

Гимназия 
Кайраклия 

1.Волонтеры 
2. ONG «Наш 
двор» 

Учащиеся 
гимназии 
Медицински
й центр 

Нина Узун 
0(294)66-3-99 
shkairak@gmail.com 
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кустарников 

Iubește natura 
 
Locul desfășurării: com.Albota de Jos, parcul 
comunei , parcul din preajma gimnaziului 
Ora: 13.00   
Descrierea: elevii claselor gimnaziale vor renova 
parcul din preajma bisericii si a gimnaziului prin 
sădirea pomilor decorativi și a tufarilor 

Gimnaziul 
Albota de Jos 

Organizația pe 
lînga 
Ministerul de  
Ecologie “Silva  
Sud’’ 

Toți locuitorii 
comunei și  
elevii 
gimnazilui 

Maria Tataru 
068423433 
shnalbota@gmail.co
m 

 

Telenești       

Ungheni  Actiunea de voluntariat  ”Să nu uitam de cei mai 
trişti ca noi” 
 
Locul desfășurării: domiciile famiilor defavorizate 
Ora: 15:00 
Descrierea: Un grup de voluntari din clasele a 9-10 
vor merge în 6 familii cu situaţie precară pentru a 
distribui colete cu îmbrăcăminte, încălţaminte şi 
produse alimentare. 

LT „Al. 
Mateevici” 
 

LT „Al. 
Mateevici” 
 

Şase familii 
vulnerabile 

Gulica Nicolae 
Casian Alexei 
0236/64394 

 

Ajutor bătrînilor din Zagarancea 
 
Locul desfășurării: s. Zagarancea 
Ora: 13.00 
Descrierea: Curățenie în grădina cîtorva bătrîni, 
săpatul loturilor aferente gospodăriei, ștersul 
geamurilor, măturatul prin ogradă. 

Cl. A VIII-a C 
LT 
„M.Eminescu” 

 Ciobanu Maria 
Ghebos Alexei 

Arseni Rodica 
0236/22486 

 

Apa izvorul vieții 
 
Locul desfășurării: La izvorele din comunitate 
Ora: 14.00 
Descrierea: Curățenie 

Gim.Florițoaia 
Nouă 
 

Clasa 
VI,dirigintele 

comunitatea 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Bine faci, bine găsești! 
 
Locul desfășurării: Acasă la veteranul războiului al II 
mondial 
Ora: 15:00 
Descrierea: Elevii clasei  a IX-a vor ajuta veteranul de 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa IX Butnaru Elena 
023645965 
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război Suruceanu Gheorghe la treburile 
gospodărești.Vor tăia lemne, mătura ograda, săpa în 
grădină. 

Campania de colectare a cărților pentru copii: 
Dăruiesc liceului cartea copilăriei mele  
 
Locul desfășurării: LT „M. Eminescu” 
Ora: pe parcursul zile 
Descrierea: Se vor aduna cărți ce vor fi donate 
bibliotecii liceului pentru a fi citite de elevii claselor 
primare. 

V-a A 
LT 
„M.Eminescu” 

Părinți  Elevii claselor 
primare  

Lupușoru Ludmila 
068359995 

 

Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat! 
 
Locul desfășurării: Biblioteca școlii 
Ora: 14:00 
Descrierea: Se va desfăşura activitatea de reparaţie 
a cărţilor din bibliotecașcolară care a avut ca 
obiectivdezvoltareasentimentelor de respect 
șirecunoștințăfaţă de cărți, scriitori, dascăli, 
colegișichiarfață de sine. Elevii vor fi ajutaţi de 
bibliotecarulgimnaziului. Activitatea va fi organizată 
de consiliul elevilor implicați în acțiunea de 
voluntariat. 

Gimn. Gherman Consiliul de 
elevi 
 

Biblioteca 
școlii  

Consiliul de elevi 
Organizatorul  
Bibliotecarul  
0236/65293 

 

Caruselul toamnei 
 
Locul desfășurării: parcul de pe teritoriul  școlii 
Ora: 14.00-16.00 
Descrierea: elevii   întreprind  acțiuni  de salubrizare 

Elevii clasei a VI-
a  
Gimn. Grăseni 

 Elevii din 
gimnaziu 

Halus Aurica  
diriginta clasei a  VI-a  
0236/58141 

 

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

A XII-a B 
LT 
„M.Eminescu” 

 Copiii de la 
casa pentru 
toți 

Toma Cristian 
068153012 
Barnaciuc Alexandru 
079478904 
 

 

Cu NOI apa e mai bună 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 

Gimnaziul 
Negurenii Vechi 

APL Populaţia din 
sat 

Manoli R. 
0236/92231 
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Ora: 13.30-16.00 
Descrierea: Grupul de elevi din clasa a VII,diriginte 
Manoli R. au determinat o fîntînă care are nevoie de 
îngrijire.Cu ajutorul părinţilor elevii înarmaţi cu 
materialele necesare îngrijesc fîntîna(se repară 
gardul,se dă cu vopsea colacul fîntînei,se taie 
tufarii).Această activitate are ca obiectiv de a 
sensibiliza localnicii la probleme ecologice, precum 
poluarea apei. 

Curățenie în ograda școlii 
 
Locul desfășurării: Curtea școlii 
Ora: 13.30 
Descrierea: Adunarea  deșeurilor,îngrijirea 
parcelelor cu flori. 

Gim. Florițoaia 
Nouă 

Clasa 
II,dirigintele 

Elevii școlii 023657007 
Bambuleac Andrian 

 

Curăţenie în parcul public din centrul satului 
 
Locul desfășurării: parcul din centrul satului 
Ora: 13:00 
Descrierea: Elevii împreună cu diriginţii vor organiza 
lucrări de salubrizare. 

clasa I-A 
clasa I-B 
clasa II 
Gimn. Todireşti 
 
 

 
 

elevii de la 
grădiniţă, 
gimnaziu 
comunitatea 

Casian Emilia 
069349716 

 

Fîntînile – ape curate 
 
Locul desfășurării: Fîntîna din centrul satului 
Ora: 14.00 
Descrierea: Activităţi de salubrizare şi igienizare a 
fîntînii şi teritoriului din jurul ei. 

Gim. Chirileni APL Populaţia 032675333 
Oboroc Ion 

 

Plantare şi salubrizare 
 
Locul desfășurării: Gim. ,,Gr.Vieru”,  s. Ţîghira 
Ora: 13.00 
Descrierea: Plantarea puieţilor de trandafiri pe 
teritoriul Gimnaziului.    

Gim. ”Gr.Vieru” 
s. Ţîghira, cl. a 
VIII-IX-a 

  Dereş Rodica 
0236/92121 

 

Salubrizarea străzilor principale ale satului 
 
Locul desfășurării: străzile principale ale satului 
Ora: 14:00 
Descrierea: Elevii gimnaziului împreună cu locuitorii  
satului vor întreprinde lucrări de curăţenie, 

clasa V-IX 
locuitorii satului 
Todireşti 

Primăria 
comunitatea 
 

comunitatea Sîrbu Maria 
0236/49267 
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amenajare pe toate străzile centrale. Deşeurile 
colectate vor fi evacuate la gunoiştea amenajată. 

Tind să fiu sănătos 
 
Locul desfășurării: Gimnaziul Chirileni 
Ora: 14.00 
Descrierea: Lucrări de reparaţie a terenului sportiv, 
reparaţia gardului. 

Gim. Chirileni  Elevii şi 
tineretul 
satului 

023675208 
Oboroc Ion 

 

Unde-i unul nu-i putere,unde-s doi puterea crește 
 
Locul desfășurării: Grădina unei bătrîne singuratice 
Ora: 12:00 
Descrierea: Elevii vor ajuta batrîna singuratică la 
curățenie în grădină. 

Gimnaziul 
,,Elada” 
Măcărești 

 Clasa II-a 
Clasa VI 

Pîntea Lilea 
023645269 
Cebanica Zina 
023645375 

 

Sâmbătă 
22 oct. 

Mun. Bălţi  
 

Lecție publică despre Îngrijirea la domiciliu a 
persoanelor imobilizate la pat 
 
Locul desfășurării: Pinacoteca ”Antioh Cantemir„ 
Ora: 10.00-13.00 
Descrierea: Participanții vor fi instruiți de 2 asistente 
medicale de la CASMED despre modul și tehnicile 
elementare aplicate în îngrijirea persoanelor 
imobilizate la pat. 

AO CASMED 
 

 Persoanele în 
etate,  rudele 
și vecinii celor 
care îngrijesc 
de persoane  
la pat 
 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069834207  
traditie@mail.ru 

 

Salubrizarea lacului 
 
Locul desfășurării: Lacul orășenesc 
Ora: 11:00 
Descrierea: În cadrul acestei activități vom aduna 
deșeurile din zona de odihnă adiacentă lacului 
orășenesc. 

AO „Caroma 
Nord” 
Centrul de 
Resurse pentru 
Educaţie 
Ecologică 
“ŞCOALA 
VERDE” 

Primăria mun. 
Bălți, СП 

Locuitorii or. 
Bălți 

Ilie Cojacaru, 
voluntar CREE 
069125802/ 
ilie_cojocaru@mail.r
u 
 

 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău 

Atelier de planificare a consultării opiniei tinerilor 
referitor la propria sănătate și dezvoltare 
 
Locul desfășurării: CSPT Neovita 
Ora: 09:00 

CSPT Neovita  CSPT din 
Republica 
Moldova 

voluntarii 
CSPT din 
Republica 
Moldova 
* 

Mardari Tatiana 
078884057 
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Descrierea: Consultarea parerii tinerilor. Pregatirea 
voluntarilor cercetatori pentru atelierul Vocea 
tinerilor din cadrul  Conferintei nationale in 
sanatatea adolescentilor. 

voluntarii 
CSPT Neovita 

Mun. 
Comrat  

      

Anenii Noi        

Basara-
beasca 

      

Briceni       

Cahul       

Cantemir 
 

De la inimă la inimă 
 
Locul desfășurării: Grădiniţa de copii nr. I or. 
Cantemir 
Ora: 16:00 
Descrierea: Colete cu produse alimentare, hăinuţe 
pentru familii social vulnerabile 

Grădiniţa de 
copii, or. 
Cantemir  
 

Părinţii, 
administraţia 
grădiniţei. 

Familiile 
numeroase 
vulnerabile 

027322460  

Călărași         

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

Biblioteca 
Publică Raională 
Căuşeni 

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

Utilizatorii 
bibliotecii 

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

 

Cimişlia       

Criuleni       

Dondușeni       

mailto:liuba.osipov@mail.ru


99 

 

Drochia  Amenajarea teritoriului în jurul bisericii (III) 
 
Locul desfășurării: Biserica din centrul s. Hăsnășenii 
Noi 
Ora: 09:00 
Descrierea: Se preconizează înconjurarea bisericii cu 
gard și elevii  claselor a II-a, a IV-a, a VIII-a și a IX-a, 
vor pregăti terenul pentru aceasta, cei mai mari vor 
săpa, cei mai mici vor face ordine, greblînd, 
măturînd, stringînd pietricelele din urmă. 

Primăria 
Hăsnășenii Noi 

 Localnicii 
satului 

Hăsnășenii Noi 

0252 352 34  

Colectarea şi donarea de haine şi încălţăminte 
pentru copii 
 
Locul desfășurării: Centrul ”Căldura casei” din or. 
Drochia 
Ora: pe parcursul zilei 
Descriere: Se va dona haine şi încălţăminte pentru 
copiii din centru. 

I.P.Gimnaziul 
Mîndîc  

Consiliul de 
părinţi  
Consiliul 
elevilor. Grupa 
de iniţiativă a 
voluntarilor . 

Vizita şi 
donaţia 
copiilor 
amplasaţi la 
Centrul 
”Căldura 
casei” 

Grigor Ludmila –
director 
Consiliul Elevilor 
0251 75 2 15 

 

Dubăsari  Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine ( VI ) 

 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere:  Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

 

Liceul Teoretic 

Doroţcaia 

  

Profesorii 

pensionari 

Bacioi Vioroca 

0 248 45 339 

 

Pleşco Galina 

068830783 

 

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

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Stimă, respect, regret 
 
Locul desfășurării: Complexul memorial din s. Roghi 
Ora: 16:00 
Descriere: Ordine la monumentul eroilor căzuți în cel 
de-al II-lea Răzbio Mondial și consătenilor căzuți în 
conflictul armat din 1992. 

Gimnaziul 
Roghi 

Diriginți, 
profesori 

Sătenii 
Oaspeții ce ne 
vizitează satul 

Casianov Galina 
060281920 

 

Edineţ        
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Fălești       

Florești Amenanjarea Răstignirii 
 
Locul desfășurării: s.Cerniţa 
Ora: 10.00 
Descriere: Un grup de voluntari vor participa la 
amenanjarea întrării în sat – Răstignirea. 

Căminul cultural Primăria Locuitorii 
satului 

069330557  

Activităţi de caritate pentru copii cu dizabilităţi 
 
Locul desfășurării:  s. Ghindeşti, s. Hîrtop, s. Ţîra 
Ora: 11.00  – 15.30 
Descriere: vizite, înmînarea coletelor cu produse 
alimentare. 

APL APL,comunitat
ea,agenţii 
ecologici 

Copii cu 
dezabilitaţi 

7-12-61  

Glodeni       

Hînceşti  O mână de ajutor bătrânilor 
 
Locul desfășurării: Acasa la trei batrini cu dizabilitati 
sau  neajutorați 
Ora: 12:30 - 17:30 
Descrierea: Vom forma 3 echipe , fiecare echipa va 
merge la un batrin ales,  si il vor ajuta cu treburile in 
curte cu animalele sau in gradina , la diferite treburi 
casnice. La  sfirsit le vom oferi batrinilor cite o punga 
cu alimente: paste fainoase,  pine, ulei,  ceriale , 
donate de voluntari si procurate din fondurile 
colectate. 

CVL (Clubul de 
voluntari din 
Lapusna) 

 3 batrini cu 
dizabilitati sau  
neajutorați 
 

Gabura Cristina 
078518447  

 

Ialoveni        

Leova Alege preşedintele tău (II) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

02632-20-40 
068929567 

 

Nisporeni Orașul meu curat 
 

Primăria 
orașului 

1. Consiliul 
Consultativ al 

întreaga 
comunitate 

Marina Telechi 
068659520-
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Locul desfășurării: or. Nisporeni 
Ora: 10:00 
Descrierea: Vom implica un grup cît mai mare de 
tineri cu scopul de a curăța întreg orașul și de a 
instala mai multe urne de gunoi. 

Nisporeni. Copiilor din r-
nul Nisporeni 
2. A.O. 
,,Briolla” 

marina.telechi@mail.
ru 
Valeria Fărîmă 
060883468 
Elena Artene 
060840229 
Cătălina Reșetnic 
060633778 

Ocnița       

Orhei Acțiune de caritate la Casa de Bătrîni din Susleni 
 
Locul desfășurării: CCM Universul din Piatra și Casa 
de Bătrîni din Susleni 
Ora: 13.00 
Descrierea: După ce voluntarii au pregătit plăcinte, 
aceștia vor merge la Casa de Bătrîni din Susleni 
pentru a-i servi cu cele pregătite. 

CCM Universul Cspt Orhei Benificiarii de 
la Casa Bătrîni 
din Susleni 

Sergiu Leca, 
069573307 

 

Ora de engleză 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 11.00-12.00 
Descrierea: Conversații și gramatică în engleză cu un 
vorbitor nativ, voluntar al Corpului Păcii 

Corpul Păcii Cspt Orhei Adolescenți și 
tineri 

Aaron James Ensman  

Rezina Ai grigă de sănătatea celor în etate 
 
Locul desfășurării: or. Rezina, str. M. Eminescu 14 
Ora: 16.00-19.00 
Descrierea: Doamna Raisa Spiridon, farmacistă de 
profesie va măsura tensiunea arterială persoanelor 
în vîrstă din srt. M. Eminescu 14, care practic au 
devenit pacienții ei permanenți. 

SRL „Tranns-
Spectru” 

PP „Cuvântul” 
 

 Spiridon Raisa 
079223423 

 

Comunicarea diversității prin intermediul istoriilor 
personale. 
 
Locul desfășurării: sala pentru festivități 
Ora: 13:20 
Descrierea: Întîlnire de suflet cu d-na. Elena 
Guseinov, directoarea centrului „Picături de suflet”  
și asistenții social  din  localitate. Se va desfășura cu 

I.P.L.T 
Alexandru cel 
Bun 

APL, 
PP „Cuvântul” 
 

 Ciubotaru Valentina 
068565363 
Camerzan60@mail.ru 
Golub Tatiana, 
golubusca@gmail.co
m 
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scopul de a cunoaște destine de oameni, copii cu 
nevoi speciale care sunt alături de noi și necesită o 
atenție deosebită. 

Nouă ne pasă 
 
Locul desfășurării: or. Rezina 
Ora: 08.00-12.00 
Descrierea: De către voluntarii AO „Nufărul„ vor fi 
distribuite pachete cu produse alimentare la 15 
persoane în etate. 

SRL „Stetudal 
Grup” 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Druță Stepanida 
079227681 Stavinschi 
Liuba 
079779411 

 

Plantarea trandafirilor  
 
Locul desfășurării: or.Rezina, str.27August, 50A   
Ora: 11:00 
Descrierea: Schițarea amplasării butașilor de 
trandafiri. Săparea gropilor. Sădirea trandafirilor. 
Udarea și presarea butașilor. În așa mod vom 
promova munca de voluntariat și von amenaja 
terenul de pe lăngă casă. 

Asociația de 
Coproprietari în 
Condomeniu 
54/3 

PP „Cuvântul” 
 

 Roșca Inga 
069744170 
ingarosca1983@gmai
l.com 
 

 

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

SRL „Tranns-

Spectru” 

AO „Nufărul” 

PP „Cuvântul” 

 

 Spiridon Raisa 

079223423 
 

Un dar de acasă 
 
Locul desfășurării: Azilul de bătrîni Casa bunicilor  
Ora: 18.00 
Descrierea: Venim cu bucate tradiționale pentru 
bătrînii din azil. 

Biserica 
Acoperămîntul 
Maicii Domnului 

PP „Cuvântul” 
 

 Cojocari Carolina, tel: 
060199984 

 

Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea 
 
Locul desfășurării: BP „Afanasie Talpă”  s. Ţahnăuţi 
Ora: 13:00 
Descrierea: Voluntarii seniori vor discuta cu  elevii cl 

BP „Afanasie 
Talpă” s. 
Ţahnăuţi 

APP Tahiti , 
asistentul 
social, BP 
„Afanasie 
Talpă” s. 

 Socol Alexandra 
060143676 
alexandrasocol5@gm
ail.com 
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I-IV despre importanţa implicării în activități de 
voluntariat în comunitate. 

Ţahnăuţi 
PP „Cuvântul” 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti Publicarea materialelor  de la activitățile de  
voluntariat  
 
Locul desfășurării: pe pagina web a instituției, în 
ziarul școlar Adolescentina   
Ora: pe parcursul zilei 
Descrierea: Se vor publica materialele  de la 
activitățile de  voluntariat pe pagina  web a 
instituției, în ziarul școlar Adolescentina.   

IP Liceul 
Teoretic 
”A.Mateevici” 

CȘ, colegiul de 
redacție a 
ziarului școlar 
”Adolescentin
a ”, profesorul 
coordonator  
Ziarul Acasa 
www.impulstv
.com 

Elevi,parinți, 
cetateni 

CȘ, Ciorici E.lena, dir 
ad.j ed. 
 
Ciorici Elena , dir adj. 
ed.  
068229723 
067587805 
lenutaciorici@gmail.c
om 

 

Ştefan 
Vodă 

      

Taraclia Акция «Облагораживание парка им. Ю. 
Гагарина» 
 
Locul desfășurării: Парк им. Ю. Гагарина 
Ora: 10.00 
Descrierea: Подготовка лесного массива к 
зимнему периоду 

Лицей им. И. 
Инзова 

1.Волонтеры 
2.Примария 
города 

Горожане Надежда 
Константинова 
0(294)24-4-51 
licei2taraclia@gmail.
com 

 

Telenești       

Ungheni  Благоустройство колодца по улице Романэ. 
 
Locul desfășurării: улицa Романэ. 
Ora: 10.00 
Descrierea: Благоустройство колодца 

Лицей 
им.А.Пушкина  
8б кл. 

6бкл.;12акл.,
6дкл.,родите
льская 
ассоциация, 
Данилейко 
И.Б. 

Ученики 
лицея, 
родители 

Гонцова В.П. 
069655121; 
Берник М.С. 
068624726; 
Никулина Т.Г., 
Хуцану А. 

 

Христианско-гуманистическая акция «Память 

сердца» по уборке городского кладбища. 

 
Locul desfășurării: городскоe кладбищe. 
Ora: 10.00 
Descrierea: уборкa  городского кладбища 

Волонтёры 

лицея 

им.А.Пушкина 

Волонтёры 

лицея 

Волонтёры 

лицея 

Гонцова В.П. 

069655121 
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Acordarea ajutorului la munci agricole persoanelor 
în etate /singuratice 
 
Locul desfășurării: gospodăriile persoanelor vizate 
Ora: 10:00 
Descrierea: Elevii vor ajuta bătrînii la lucrările 
gospodăreşti: greblat, săpat, curăţat. 

clasa VIII-A 
clasa VIII-B 
clasa  VII-A 
clasa VII-B 
Gimn. Todireşti 

 Luchian 
Anastasia 
Stepciuc Vera 
Obrişte Maria 
 

Bîrzoi Natalia 
060184408 
 
Mişcari Valentina 
060770275 

 

Curs IT pentru autoreprezentanți 
 
Locul desfășurării: Centrul “Casa pentru Toți”, or. 
Ungheni 
Ora: 09:30 
Descrierea: în cadrul activității, Auto-Reprezentanții 
vor desfășura o prezentare în IT, pe baza 
cunoștințelor acumulate din cursurile prezentate de 
voluntar pe parcursul săptămînii. 

Grupul de 
Autoreprezenta
nți Ungheni 
Keystone 
Moldova 

Centrul “Casa 
pentru Toți” 

Beneficiarii 
centrului, 
Tinerii Auto-
Reprezentanți 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Duminică 
23 oct. 

Mun. Bălţi  Concurs municipal de șah și dame 
 
Locul desfășurării: Zona pietonală între Pinacoteca 
”Antioh Cantemir”și Primăria Bălți 
Ora: 11.00-14.00 
Descrierea: Va fi organizat un concurs de șah și 
dame, cu participarea persoanelor de diferite vârste. 
Câștigătorii vor fi premiați cu premii și diplome 

AO CASMED 
 

Școala 
sportivă № 2, 
Clubul de șah 
 

Persoane în 
etate, adulți, 
copii 

Viorica Gorobeț, 
coordonatoare 
voluntari 
069834207  
traditie@mail.ru 

 

Ora Ecologica ”Cîștigăm cînd Reciclăm” 
 
Locul desfășurării: str.Pușkin 38/5, biroul 510 
Ora: 12.00 
Descrierea: Voluntarii Green School vor vorbi despre 
importanța reciclării și posibilitățile de reciclare în 
mun. Bălți 

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

1. LT ”M. 
Eminescu”;  
2. LT ”B.P. 
Hașdeu”; 
 3. LT “G. 
Coșbuc”;  
4. LT ”D. 
Cantemir”;  
5. LT ”L. 
Blaga”;  
6. LT ”V. 
Dumbrăveanu
7. LTR ”I. 
Creangă”  
8. Gimnaziul 

Elevii 
instituțiilor 
implicate în 
proiect 

Olga Rusu, voluntari  
068809876 
rusu.olga@bk.ru 
BartoszGawarecki 
062162611 
bartgawarecki@gmai
l.com 
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Sîngureni 

Mun. 
Bender 

      

Mun. 
Chişinău  

      

Mun. 
Comrat 

      

Anenii Noi  
 

 
     

Basara-
beasca 

      

Briceni        

Cahul       

Cantemir Confecționarea felicitărilor de Crăciun 
 
Locul desfășurării: Casa Comunitară s. Baimaclia 
Ora: 16:00 
Descrierea: Activitatea se va desfăsura sub forma 
unei mese rotunde unde voluntarii împreună cu 
tinerii serviciului vor confecționa felicitări de 
Crăciun 

Casa 
Comunitară 
Baimaclia 
Keystone 
Moldova 

 Tinerii din 
casa 
Comunitară și 
oaspeții 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

Pacea suntem noi! 

 
Locul desfășurării: IP Liceul Teoretic ”D. Cantemir” 

Ora: 12.00 

Descrierea: Flash-mob dedicat zilei internaționale a 
păcii 

Senatul elevilor Bostian Alex, 
voluntar la 
Corpul păcii 

154 de elevi Aurica Bacalov 
079 482 808 

 

 

Reparare şi recondiţionare a cărţilor vechi 
 
Locul desfășurării: Bibliotecă publică s. Cîrpeşti 
Ora: 10:00 
Descrierea: Repararea simplă care constă în a capsa 
cartea la cotor, a o lega la cotor, cu o bandă din 
material, clei sau lipici 

Administraţia 
bibliotecii, copii, 
părinţi a 
beneficiarilor 

Administraţia 
bibliotecii 

Cititorii satului  027378656  

Călărași         
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Căuşeni Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice 

Raionale Căuşeni  ( VII ) 

 

Locul desfășurării: Biblioteca raională 
Ora: 15.00 
Descriere: În cadrul Campaniei Naţionale #Ne vedem 

la bibliotecă tinerii activişti şi voluntari ai Bibliotecii 

Publice Raionale Căuşeni  vor participa la diferite 

activităţi de promovare a bibliotecii, inclusiv vor crea 

filmuleţe de promovare, fluturaşi, vor organiza un 

Flashmob de promovare şi colectare a resurselor 

băneşti pentru procurarea unui condiţioner în 

bibliotecă. 

Biblioteca 

Publică 

Raională 

Căuşeni 

1.Clubul 

„YouthHub” 

2. Portalul 

civic.md 

 

 

Utilizatorii 

bibliotecii 

Osipov Liuba 

liuba.osipov@mail.ru 

079981573 

 

Natalia Popusoi 

079143213 

 

 

Cimişlia       

Criuleni        

Dondușeni        

Drochia        

Dubăsari  Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine ( VII ) 

 
Locul desfășurării: Gospodăriile profesorilor 
pensionari 
Ora: 14.00 – 16.00 
Descriere:  Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în 
grădinile profesorilor pensionari. 

 

Liceul Teoretic 

Doroţcaia 

  

Profesorii 

pensionari 

Bacioi Vioroca 

0 248 45 339 

 

Pleşco Galina 

068830783 

 

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

Gimn. Ustia Primăria s. 
Ustia  

Oamenii din 
sat 

Chirilov Tamara 
0 248 55 358 

 

Edineţ         

Fălești Cumpără și Dăruiește un Zîmbet 
 
Locul desfășurării: Centrul orașului Fălești 
Ora: 10:00 
Descrierea: activitatea se va desfășura sub forma 
unei expoziții cu vînzări. Toate lucrările de la 
expozitie sunt confecționate de tinerii din Locuința 

Locuința 
Protejată 
Lăpușna 
Keystone 
Moldova 

Primăria or. 
Fălești, 
Consiliu local 
Fălești 

Locuitorii 
orașului 
Fălești 

068893380 
Doina Cuțulab 
Coordonator de 
voluntari 
Keystone Moldova 

 

mailto:liuba.osipov@mail.ru
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Protejată Fălești. 

Florești Distribuirea hranei la domiciliu  
 
Locul desfășurării: Coşerniţa 
Ora: 12.00 
Descrierea: Distribuirea hranei la domiciliu 
persoanelor ce nu se pot deplasa la Centrul Social de 
a primi hrană caldă. Mai întîi ca Cantină Socială mai 
apoi ca Centru Social funcţionează în s. Coşerniţa de 
la 02 martie 2010 tot din acel moment, permanent 
se practică şi voluntariatul pe lîngă acastă instituţie. 
Centrul Social acordă şi alte servicii păturilor 
socialimente vulnerabile: aproviyionarea cu lemn de 
foc, cu înbrăcăminte, încălţăminte, producte pentru 
cei ce îşi pot pregăti mîncare singuri. De asemenea 
primesc mîncare caldă o dată în zi şi copiii 
dinfamiliile nevoiaşe 
 

Centru Social 
"Casa Nadejda" 

Primăria 60 persoane 
din sat 

39-4-85  

Glodeni        

Hînceşti        

Ialoveni        

Leova Alege preşedintele tău (III) 
 
Locul desfășurării: or. Leova –casa de cultură 
Ora: 10:00-14:00 
Descrierea: Discuţii dezbateri cu cetăţenii. Voluntarii 
AO Parteneriat Social „Încredere” vor repartiza 
buclete informative şi vor vorbi cetăţenilor privind 
necesitatea participării la vot. 

AO Parteneriat 
social 
„Încredere” 

Centrul 
„Contact” 

Cetăţenii or. 
Leova 

02632-20-40 
068929567 

 

De la inima la inima  pentru copiii cu CES 
 
Locul desfășurării: Casa de Cultură s. Filipeni 
Ora: 10:00 
Descrierea: Expoziţie - tîrg cu lucrările copiilor  
Expoziţie cu vînzare de prăjituri. Banii colectaţi vor fi 
donaţi copiilor cu CES. 

Biblioteca locală 1. APL 
2. Gradiniţă  
3. şcoala 
4. Punctul 
medical  
5. asistentul 
social  
6. publicaţia 
independentă 

Copiii cu CES 068 929 567  
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„Cuvîntul 
liber” 

Nisporeni       

Ocnița       

Orhei Zi de socializare 
 
Locul desfășurării: Cspt Orhei 
Ora: 15.00 – 18.00 
Descrierea: Jocuri, muzică și activități de socializare 
realizate de tineri pentru tineri. 

Cspt Orhei Voluntarii 
Cspt Orhei 

Adolescenți și 
tineri 

Grecu Vladlen, 
079134888 

 

Rezina Istoria este nisipul care rămâne in clepsidra 
timpului 
 
Locul desfășurării: Biblioteca Publică Țareuca 
Ora: 11:00 
Descrierea: Aducerea obiectelor vechi de către 
voluntarii-colectori. Completarea și aranjarea cu 
aceste obiecte vechi  a ungherașului ținutului natal: 
„Moștenire din străbuni”. 

Biblioteca 
Publică Țareuca 

PP „Cuvântul  Burlacu Elena 
068728744 
burlacuelena65@gm
ail.com 

 

Voluntariatul ne-a oferit o șansă 
 
Locul desfășurării: s. Saharna Nouă 
Ora: 14.00-18.00 
Descrierea: 10 voluntari din localitate, vor vizita 
persoanele în vîrstă le vor măsura tensiunea 
arterială, vor discuta cu ei. Totalurile vor fi făcute la 
o ședință comună cu coordonatorul grupului de 
voluntari. 

Grupul de 
voluntari 
seniori 

AO „Nufărul” 
PP „Cuvântul” 
 

 Stavinschi Liuba 
079779411 
lstavinschi@mail.ru 

 

Rîșcani       

Sîngerei        

Soroca       

Străşeni       

Şoldăneşti       
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Ştefan 
Vodă 

      

Taraclia       

Telenești       

Ungheni  Акция «Береги птиц» 

 
Locul desfășurării: городской парк 
Ora: 10.00 
Descrierea: Изготовление и оборудование 
кормушек для птиц 

Ученики  

 5а, 5б, 5с, 5д 

Лицей 

им.А.Пушкина 

    

O bomboană pentru o ţigară 
 
Locul desfășurării: s. Negurenii Vechi 
Ora: 11.00-13.00 
Descrierea: Membrii departamentului ,,Implicare 
socială şi voluntariat’’din cadrul Consiliului de Elevi 
prin această activitate doresc să atenţioneze 
fumătorii activi / pasivi despre consecinţele 
fumatului,promovînd un mod de viaţă sănătos, 
înlocuind ţigara cu bomboana (oferindu-le cîte o 
bomboană). 

Gimnaziul 
Negurenii Vechi 

APL Locuitorii 
satului(de 
vîrste diferite) 

Uscatu Galina 
0236/92231 

 

 


