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În SNV 2010 am promovat voluntariatul corporatist 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2010 “Hai în gaşca voluntarilor!” s-a 

desfăşurat în perioada 23 – 30 aprilie 2010. Astfel au decis membrii Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, în cadrul şedinţei pe care au avut-o la 25 

martie 2010. SNV 2010 a promovat implicarea femeilor şi comunităţii de business în 

activităţi de voluntariat. 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului,  organizată pe baza modelelor din SUA, Canada, 

Australia şi România, a fost lansată în R. Moldova pentru prima dată în anul 2007, la 

iniţiativa Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Acesta este un 

eveniment unic de promovare a voluntariatului prin implicarea în activităţi de voluntariat a 

persoanelor publice, mass-media, politicieni şi cetăţeni cu spirit civic, fiind dedicată 

persoanelor care vor să se implice în activităţi de voluntariat, voluntarilor activi din R. 

Moldova şi tuturor celor care susţin activitatea voluntarilor, urmărind promovarea 

conceptului şi practicii voluntariatului. 
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Cartea de vizită a organizatorilor SNV 2010  

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a fost creată în august 2006 de către 5 

ONG active în domeniul voluntariat. Scopul Coaliţiei este promovarea şi facilitarea implicării tinerilor în 

activităţi de voluntariat organizate de persoanele juridice de drept public şi de drept privat fără scop 

lucrativ. Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat este promotorul celor mai 

importante activităţi de voluntariat organizate anual în R. Moldova.  

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) – a fost formată în iunie 1997, având ca misiune 

prevenirea excluderii sociale a tinerilor şi promovarea unui mod sănătos de viaţă prin activităţi de 

voluntariat. TDV menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.  

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – format în octombrie 2001, având drept scop dezvoltarea 

culturii civice a tinerilor şi promovarea valorilor democratice în societate prin: - transferul şi schimbul de 

experienţă prin comunicarea la nivel de reţele, ateliere, mese rotunde, întruniri etc.; - promovarea 

parteneriatelor sociale între instituţii şi organizaţii neguvernamentale pentru realizarea unor proiecte de 

colaborare. 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) – este forul de reprezentare al structurilor 

asociative de tineret din Republica Moldova, în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile, 

instituţiile naţionale şi internaţionale din domeniul tineret. 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova – are ca misiune îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 

disabilităţi locomotorii prin crearea serviciilor alternative de calitate, implicarea beneficiarilor în prestare 

de servicii şi promovarea drepturilor acestora. 

Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT) este o subdiviziune a 

Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului care şi-a început activitatea la 29 octombrie 

2001. Misiunea CCCT este promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, şi a celor 

din familii social dezavantajate prin participarea activă la viaţa socială, contribuind astfel la dezvoltarea 

şi valorizarea potenţialului său uman. 
 

Asociaţia „Serviciu pentru Pace”(SPP) – înregistrată în 2002 cu scopul de a promova cultura păcii prin 

schimb intercultural şi serviciu de voluntariat în folosul comunităţii. SPP are ca obiective promovarea 

voluntariatului în rândul tinerilor, favorizarea schimbului intercultural şi contribuirea la soluţionarea 

problemelor şi conflictelor existente în societate.  

Asociaţia „Prietenii Copiilor” - constituită la 20 februarie 2002 are ca misiune valorificarea educaţiei 

non-formale şi promovarea culturii jocului pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Voluntarii 

Asociaţiei „Prietenii Copiilor” sunt implicaţi în Proiectul „Ludobus” care reprezintă o inovaţie pentru 

Republica Moldova, practică pozitivă preluată din Europa. 
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"Ceaiul de la ora 5"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La un ceai / cafea / suc cu plăcinte, clătite şi sarmale :) – s-a discutat într-o atmosferă neformală despre 

voluntariat, despre promovarea voluntariatului corporatist şi a fost planificat pentru a promova 

responsabilitatea socială şi voluntariatul în mediul oamenilor de afaceri din ţara noastră şi 

subiectele de presă care au fost pregătit în Săptămîna Naţionala a Voluntariatului "Hai in gaşca 

voluntarilor!" (SNV 2010) - eveniment care are loc anual şi este cunoscut publicului graţie bunăvoinţei şi 

deschiderii mass-media din R. Moldova.  

 

Au fost identificate mesaje de promovare a voluntariatului în media, companii care promovează 

responsabilitatea socială încadrate în activităţi de voluntariat în Chişinău, Bălţi şi Cahul, treceri subterane 

care vor fi reamenajate de către oamenii din business, activităţi în care vor fi implicate persoane cu 

disabilităţi şi copiii instituţionalizaţi, am aflat cum cele mai responsabile companii vor "înflori" Chişinăul 

:) la modul direct.   

 

Pentru prima data în cadrul SNV au fost invitaţi să se implice şi câţiva blogheri, cu care urmau să se 

desfăşoare 2 activităţi de voluntariat şi off-line-uri cu femei care prin statutul lor social sunt nişte 

exemple pentru R. Moldova.  

 

"Ceaiul de la ora 5" a fost realizat de Consiliului ONG în parteneriat cu Coaliţia Voluntariat şi Grupul 

Global Compact Moldova & PNUD, Fundaţia Soros şi Sida  

Miercuri, 21 aprilie, prima zi a SNV 2010 
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SNV 2010 a fost lansată cu audieri parlamentare asupra  

proiectului de lege cu privire la voluntariat  

 

 

 

 

 

 

 

La audierile parlamentare care s-au desfăşurat joi, 22 aprilie au participat Marian Lupu, Mihai Godea, 

membrii Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Ministrul şi 

Viceministrul Tineretului şi Sportului - Ion Cebanu şi Oleg Tulea, Viceministrul Justiţiei - Oleg Efrim, 

Ion Gumene - Şef secţie coordonarea politicilor precum şi experţi din societatea civilă care au prezentat 

cost-beneficiul proiectului de lege, prevederile care nu au fost incluse, necesitatea reglementării 

voluntariatului internaţional şi procesul de avizare a proiectului de lege de către Guvern. 

Desfăşurarea unui asemenea eveniment - audieri parlamentare - vine să suplinească necesitatea de 

transparenţă privind activitatea instituţiilor publice ale Republicii Moldova, precum şi cea de a consulta 

publicul şi experţi în domeniu cu scopul de a adapta proiectul de lege la necesităţile beneficiarilor. 

Obiectivul proiectului de lege cu privire la voluntariat este de a contribui la crearea unui cadru legal 

favorabil dezvoltării voluntariatului, prin promovarea unui set de politici şi programe menite să stimuleze 

acest tip de activitate. Prin acest act legislativ se urmăreşte recunoaşterea competenţelor voluntarilor 

dobândite în cursul activităţii civice, suportul ONG-urilor din partea statului, precum şi creşterea gradului 

de implicare, în primul rând a tinerilor în viaţa comunităţii şi a societăţii. 

Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost studiat şi de către experţi din cadrul Centrului de Drept 

Necomercial din Budapesta, ale căror recomandări au fost incluse în textul proiectului. 

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a propunerilor înaintate s-a convenit ca documentul să 

fie revăzut de către Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media şi Comisia protecţie 

socială, sănătate şi familie cu prezentarea ulterioară a acestuia în plenul Parlamentului. 

Joi, 22 aprilie, a doua zi a SNV 2010 
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Atelierul „Promovarea activităţilor ONG  

în calitate de subiecte de presă” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierul „Promovarea activităţilor ONG in calitate de subiecte 

de presă” a fost realizat în ziua lansării Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului „Hai in gaşca voluntarilor!” 2010, 22 aprilie. 

Pentru participarea la acest atelier au fost 

încurajate organizaţiile care lucrează cu voluntarii şi ONG din 

domeniul HIV/SIDA şi nediscriminare, să participe la Atelierul 

„Promovarea activităţilor ONG în calitate de subiecte de 

presă”. 

Atelierul a avut drept scop formarea abilităţilor organizaţiilor 

din domeniul HIV/SIDA şi a celora care lucrează cu voluntari 

în mediatizarea activităţilor pe care le realizează.  

Pentru realizarea acestui atelier au fost invitaţi 

jurnalişti, care au experienţă în promovarea 

activităţilor ONG, în special a activităţilor 

desfăşurate în ediţiile Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului „Hai în gaşca voluntarilor!“. 

 

Joi, 22 aprilie, a doua zi a SNV 2010 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2010/03/28/snv-2010/
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O fotografie pentru fiecare copil instituţionalizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseori copiii din instituţiile speciale de plasament, internate 

sau case de copii, ajung la majorat fără a avea măcar o 

fotografie din copilărie. Din acest considerent Coaliţia 

Nediscriminare alături de Natan Garstea, Director Executiv, 

Estimator - VM, au oferit în dar fiecărui copil din Gimnaziul 

Internat nr.2, cîte un album de fotografii, care va fi completat 

periodic cu poze din copilăria lor. Primele poze au fost 

realizate în aceeaşi zi. 

Vineri, 23 aprilie, a treia zi a SNV 2011 
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„Ziua Verde - pentru că ne pasă”  

 

 

 

 

 

 

 

Reţeaua Pactul Global din Moldova (RPGM) cu susţinerea Programul Naţunilor Unite pentru Dezvoltare 

a lansat iniţiativa de utilitate publică – „Ziua Verde - pentru că ne pasa”, ediţia a 4-a. Inițiativa este o 

activitate voluntară, proactivă, în care businessul şi reprezentanţii societăţii civile şi-au propus să doneze 

timpul şi resursele sale în folosul comunității. Prin această iniţiativă, Pactul Global, comunitatea de 

business şi civilă afiliată au demonstrat atitudine civică şi au promovat iniţiative de voluntariat 

corporativ. Acest gest denotă un simţ înalt de responsabilitate socială personală şi corporativă. Mai mult 

ca atât demonstrează maturitatea business-ului local de a-şi uni eforturile în vederea realizării unui scop 

nobil şi un exemplu reaplicabil de parteneriat social, prin care companiile moldoveneşti printr-o acţiune 

concretă manifestă atitudinea şi responsabilitatea lor pentru protecţia mediului înconjurător. 

Evenimentul a luat start în trei oraşe concomitent. În gradina publica Valea Trandafirilor din 

Chişinău, echipe  de angajaţi în frunte cu managementul a circa 12 companii membre ale RPGM au 

petrecut ziua de sâmbătă împreună, participând la lucrările de salubrizare atât a parcului cât şi a malurilor 

lacurilor din sector.  

În mun. Bălţi, COA „Manager Club”, reieşind din misiunea 

şi obiectivele sale, a susţinut iniţiativa campaniei „Go 

Green” prin participarea a circa 125 de angajaţi ai 

companiilor, care unindu-şi  eforturile, au salubrizat 

malurile lacului administrat de Asociaţia vînătorilor şi 

pescarilor şi făşia de pădure din apropiere plantând  200 

pomi şi tufe. La fel, companiile şi organizaţiile membre 

ale Centrului de Business din Cahul s-au adunat pentru a 

salubriza cartierul Spirin al oraşului. 

Companiile membre ale  Reţelei Pactul Global Moldova au lansat campania pentru protecţia mediului 

ambiant pentru prima data în 2008. Astfel a fost elaborat conceptul GO GREEN şi Codul Oficiului 

Ecologic. 

Sâmbătă, 24 aprilie, a patra zi a SNV 2011 

http://www.globalcompact.md/libview.php?l=ro&idc=28&id=2331
http://www.globalcompact.md/album.php?l=ro&idc=92&page=2
http://www.globalcompact.md/album.php?l=ro&idc=92&
http://www.globalcompact.md/album.php?l=ro&idc=92&page=1
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Cetăţenii din comuna Grătieşti s-au implicat activ în 

activităţi de voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniţiativa ONG “Generaţia Mea” şi cu susţinerea  administraţiei LT “Grătieşti” din localitate, pe data 

de 24 aprilie 2010 a demarat acţiunea de amenajare a parcului din preajma şcolii, acţiune ce se înscrie în 

cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului “Hai în gaşca voluntarilor!”. 

Pentru început s-a organizat o adunare cu membrii comitetului părintesc al şcolii, li s-a argumentat 

necesitatea desfăşurării acestei acţiuni, adică a unei “clăci” unde să participe atât cei mari, cât şi cei mici, 

adică elevii, pentru amenajarea teritoriului şcolii şi creării unui parc pentru copii. Împreună cu părinţii şi 

pedagogii s-a făcut o evaluare a necesităţilor, şi apoi s-a convenit cum să se organizeze mai bine lucrările, 

numind şi responsabilii pe diverse activităţi. 

Fiecare părinte a contribuit după posibilităţile sale: forţă de muncă, materiale necesare pentru amenajare 

etc. Toţi cei circa 100 de părinţi, pedagogi şi elevi s-au încadrat în muncă, astfel încît nici ploaia, care   s-

a abătut peste ei  nu a fost în stare să-i împrăştie. 

Nu a lipsit de la clacă nici  APL Gratieşti, fiind prezentă nu numai cu vorba, dar şi cu fapta.  Doamna 

Ana Frunza – viceprimarul comunei, a rămas impresionată de activismul consătenilor săi. 

Duminică, 25 aprilie, a cincea zi a SNV 2011 
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În cadrul SNV 2010 persoanele cu disAbilităţi 

au demonstrat că au abilităţi 

 
 

Asociaţia “Motivaţie” din Moldova a desfăşurat duminică, 25 aprilie 2010 Maratonul “Un oraş adaptat 

pentru oameni invizibili”. Maratonul a constat într-un traseu, începând de la Casa Guvernului, Piaţa Marii 

Adunări Naţionale – strada Puşkin – strada Cosmonauţilor, până la Ministerul Finanţelor. 

Prin această activitate au demonstrat imposibilitatea deplasării libere a persoanelor utilizatori de scaun 

rulant prin oraşul nostru, şi faptul că persoanele cu dizabilităţi necesită o atenţie deosebită atât din partea 

statului precum şi a societăţii. 

 

În partea a doua a zilei, Asociaţia “Motivaţie” din Moldova a desfăşurat Masster Classul 

“dizABILITATE”, care a avut loc în Scuarul străzii Independenţei colţ cu bd. Traian. În cadrul acestei 

activităţi au fost create câteva miniateliere conduse de persoane cu dizabilităţi, în cadrul cărora împreună 

cu spectatorii s-au confecţionat diferite articole manuale. Această acţiune a avut ca scop sensibilizarea 

opiniei publice vis-a-vis de abilităţile profesionale ale persoanelor cu dizabilităţi şi demonstrarea 

posibilităţilor de eventuală angajare în câmpul muncii a acestora. 

Duminică, 25 aprilie, a cincea zi a SNV 2011 
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Prietenii Copiilor au continuat SNV 2010  

prin activităţi de voluntariat la Spitalul Oncologic 

   
Acţiunea „Vino să ne jucăm cu copiii din spitalul oncologic” a fost organizată de către animatorii şi 

voluntarii Asociaţiei “Prietenii Copiilor”. Programul de animaţie interesant şi interactiv s-a desfăşurat 26 

aprilie 2010 în cadrul spitalului Oncologic, secţia hematologie din Chişinău. 

Copii internaţi în secţia dată cu vîrsta cuprinsă între 4 şi 17 ani au modelat în tehnica origami căţeluşi şi 

pisicuţe, cărora, mai tîrziu, le-au dat nume, iar după atelierul de lucru, a fost organizate jocuri de masă, 

astfel toţi copiii împreuna au construit un turn, au prins peşte şi au concurat pentru a vedea cine are cea 

mai bună memorie. 

La ateliere s-au implicat atât copiii cât şi părinţii, care pentru câteva ore s-au lăsat duşi în lumea 

copilăriei, participând alături de copiii lor sau încurajându-i când aceştia aveau nevoie. 

Organizând aceste activităţi şi ştiind care este problema copiilor care se află la tratament în aceste secţii, 

poţi sesiza câtă poftă de viaţă au aceştia, ceea ce ne motivează sa mergem acolo în fiecare săptămână. 

 

Luni, 26 aprilie, a şasea zi a SNV 2010 
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Voluntarul face bine: nu doar astăzi, dar şi mâine! 

   

Marţi, 27 aprilie, Centrul Comunitar pentru Copii şi 

Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT) în colaborare cu 

Dispeceratul parcului de troleibuze Nr. 2 şi grupul de 

iniţiativă al Colegiul Naţional de Medicină şi 

Farmacie au desfăşurat acţiunea comunitară 

„Voluntarul face bine: nu doar astăzi dar şi mâine!”. 

Scopul acţiunii a fost oferirea unei soluţii temporare 

pe care o propune echipa de voluntari pentru persoane 

cu dizabilităţi care utilizează un fotoliu cu rotile pentru 

depăşirea obstacolelor legate de accesibilitate în 

transport implicând membrii comunităţii în activitatea 

de Voluntariat.  

Astfel, pe parcursul deplasării troleibuzului nr. 8 după 

ruta obişnuită (Botanica-Sculeni, Sculeni-Botanica) 

voluntarii centrului, atât tinerii cu dizabilităţi, cât şi cei 

cu abilităţi depline au „recrutat” pasagerii pe post de 

voluntari pentru asistarea unei persoane cu dizabilităţi, 

demonstrând tehnicile de urcare şi coborâre în/din 

transportul public. Acţiunile voluntarilor au fost 

explicate „publicului” din troleibuz de către un tânăr 

cu dizabilităţi la microfon din cabina şoferului. 

Activ a fost şi şoferul care a facilitat procesul de instruire, atenţionând pasagerii troleibuzului despre 

acţiunea desfăşurată. Pentru a încuraja „noii voluntari” numele persoanelor care s-au implicat în acţiune a 

fost menţionat la microfon şi aplaudat de către voluntarii şi pasagerii troleibuzului. Majoritatea 

pasagerilor s-au dovedit a fi receptivi pentru a învăţa lucruri noi şi de a face parte din „Gaşca 

voluntarilor”! 

Marţi, 27 aprilie, a şaptea zi a SNV 2010 
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Flash-mob „Zâmbiţi, că e gratis!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a zâmbi nu este necesar să cauţi motive speciale, iar zâmbetul şi buna dispoziţie au proprietatea de 

a se transmite în lanţ. 

Astfel, în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010 „Hai în gaşca voluntarilor!” echipa de 

voluntari de la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT), din or. Chişinău, a 

organizat la data de 28 aprilie un flash-mob cu genericul „Zâmbiţi, că e gratis!”.  

Tinerii cu dizabilităţi au ieşit în centrul oraşului, după  traseul UNIC – Gemeni – Teatru  de Operă şi 

Balet – Monumentul lui Ştefan cel Mare, la o plimbare cu prietenii-voluntari şi ca în orice gaşcă pe care o 

vedem mergând pe drum se putea observa o comunicare activă, glume şi buna dispoziţie. Una dintre 

farsele realizate „cu bună intenţie” de tineri a constat în scoaterea roţilor de la scaunul cu rotile cu care se 

deplasează un tânăr cu dizabilităţi.  

Deşi astfel de situaţii nu le vezi în fiecare zi şi la prima vedere provoacă nedumerire, trecătorii s-au 

amuzat împreună cu gaşca tinerilor voluntari, observând reacţia lor la farsa organizată. A fost haios!!! 

Miercuri, 28 aprilie, a opta zi a SNV 2011 
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SNV 2010: Dansează fără bariere! 

 

 

 

 

 

 

 

Dansul este limbajul pe care îl înţelege orice inimă. Acest lucru l-au demonstrat voluntarii Centrului 

Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT), partener al Coaliţiei pentru promovarea 

legii şi activităţilor de voluntariat.  

Acţiunea socială „Dansează fără bariere!” a fost desfăşurată joi, 29 aprilie în Grădina Publică „Ştefan Cel 

Mare”, în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului “Hai în gaşca voluntarilor!”. Vizitatorii parcului 

au avut plăcuta ocazie de a-şi petrece timpul liber într-un mod captivant şi deosebit. Deosebit, pentru că 

au avut posibilitatea să admire „live” o echipă de dansatori care au prezentat un dans integrat şi au instruit 

vizitatorii parcului cu câteva mişcări specifice acestui gen de dans.  

Astfel, toţi doritorii au practicat dansul cu o persoană în scaun rulant, acesta fiind scopul unui master 

class. Pentru a menţine un spaţiu de comunicare relaxant, plăcut şi „fără bariere” pe parcursul acţiunii 

voluntarii centrului au organizat jocuri interactive. 

După implicarea pe post de partener în dans integrat vizitatorii parcului au descoperit potenţialul şi 

abilităţile persoanelor cu dizabilităţi, conştientizând că socializarea şi convieţuirea într-o societate 

armonioasă cu aceste persoane este posibilă. 

 

Joi, 29 aprilie, a noua zi a SNV 2010 
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Angajaţii Shopping MollDova alături de ONG 

au făcut voluntariat pentru salubrizarea şi amenajarea unei subterane. 

   
 

Asociaţia “Prietenii Copiilor”, centrul comercial Shopping MallDova şi alte ONG-uri din cadrul Coaliţiei 

de promovare a legii şi activităţilor de voluntariat au realizat, la data de 29 aprilie 2010, o acţiune 

dedicată salubrizării şi curăţirii subteranei ce leagă staţiile de transport de lîngă centrul comercial 

Shopping MallDova şi Spitalul nr. 1 (Viaduct). 

La orele 13.00, ne-am adunat în subterană unde am hotărât ce urmează de făcut, am împărţit  

responsabilităţile şi uneltele de lucru necesare pentru realizarea acestora. Unii voluntari au curăţat şi 

spălat pereţii de anunţurile plasate pregătindu-i pentru a doua etapă, ceilalţi au vopsit podul şi pereţii, 

astfel ca rezultat a celor 3 ore de muncă am reuşit să redăm un aspect plăcut şi curat acestei subterane, 

care găzduieşte zilnic mai mult de 1000 de pietoni.  

Era plăcut când trecătorii mergeau zâmbind pe lângă noi şi ne doreau succese, unii ne lăudau, unii s-au 

dovedit a fi mai harnici dându-ne o mână de ajutor, ceea ce ne motiva să lucrăm cu mai mult spor. 

Scopul activităţii a fost sensibilizarea comunităţii privitor la menţinerea curăţeniei în locurile publice, 

realizarea curăţeniei în subterana respectivă şi nu în ultimul rând îndemnarea populaţiei la organizarea 

unor activităţi similare. 

Astfel angajaţii centrului comercial Shopping MallDova şi voluntarii din ONG-uri au dat dovadă de o 

responsabilitate civică înaltă care trebuie s-o manifeste fiecare cetăţean a unui stat care tinde spre 

modernizare. 

P.S. Toate cheltuielile legate de procurarea instrumentelor şi materialelor de construcţie necesare pentru 

realizarea acestei activităţi au fost acoperite de către centrul comercial Shopping MallDova. 

Vineri, 30 aprilie, ultima zi a SNV 2010 
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Aducem mulţumiri tuturor celor care s-au implicat în SNV 2010 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2010 a fost posibilă datorită efortului şi entuziasmului depus de 

toate organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi, desigur, 

tuturor voluntarilor care au investit timp, efort şi dăruire de sine. De aceea, aducem sincere mulţumiri 

fiecaruia care a contribuit la desfăşurarea SNV 2010. 

 

 

MULŢUMIM POLITICIENILOR 

care au crescut responsabilitatea civică a societăţii prin exemple proprii 

 

Marian Lupu, membrul Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media 

Mihai Godea, membrul Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media 

Ion Cebanu, Ministrul Tineretului şi Sportului 

 

Oleg Tulea, Viceministrul Tineretului si Sportului 

 

Oleg Efrim, Viceministrul Justitiei 

  

Ion Gumene,  Şef secţie coordonarea politicilor 

 

 

MULŢUMIM VEDETELOR DIN SHOW-BIZZ ŞI MASS-MEDIA 

care au sporit imaginea voluntariatului prin propria imagine 

 
  

   

   

MULŢUMIM MASS-MEDIA 

care au informat opinia publică despre activităţile realizate in cadrul  

SNV 2010 
Postul de televiziune TV7 – www.tv7.md 

Compania Publica „Teleradio-Moldova” – www.trm.md 

Portalul de stiri UNIMEDIA – www.unimedia.md 

Postul de televiziune „Jurnal TV” – www.jurnaltv.md 

http://www.tv7.md/
http://www.trm.md/
http://www.unimedia.md/
http://www.jurnaltv.md/
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Postul de televiziune „Publika” – www.publika.md 

Agentia de presa „Info-Prim Neo” – www.info-prim.md 

MULŢUMIM PARTENERILOR  

care au susţinut organizarea activităţilor de voluntariat în cadrul SNV 2011 

Consiliului ONG  

Grupul Global Compact Moldova & PNUD, Fundaţia Soros şi Sida  

 

Coaliţia Nediscriminare 

 

COA „Manager Club” 
 

Centrul de Business din Cahul 

 

Dispeceratul parcului de troleibuze Nr. 2 

 

Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie 

 

Centrul Comercial Shopping MallDova 

 

MULŢUMIM TUTUROR VOLUNTARILOR CARE S-AU IMPLICAT ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL 

SNV 2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info-prim.md/
http://www.globalcompact.md/album.php?l=ro&idc=92&page=1

