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Stimaţi constituenţi, 

În calitate de organizaţii membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat, începând cu anul 2007, ne-am asumat 

angajamentul moral de a organiza anual un eveniment prin care să 

promovăm domeniul voluntariat prin oferirea exemplelor concrete de 

implicare la nivel de comunitate.  

Acesta este Raportul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2009 „Hai în 

gaşca voluntarilor” – cel mai mare eveniment de promovare a 

voluntariatului la nivel naţional. Raportul SNV 2009 reflectă activităţile de 

voluntariat în care au fost implicate persoane publice din show-bizz şi 

media timp de o săptămână.  

În pofida limitelor financiare, am reuşit să promovăm SNV 2009 ca un 

eveniment care înseamnă opt zile în care mass-media promovează 

voluntariatul, opt zile în care persoanele publice sunt mobilizate şi 

implicate în diferite activităţi, opt zile în care cetăţenilor le sunt oferite 

modele de responsabilitate civică de participare la nivel de comunitate.  

Despre cât de bine ne-a reuşit să atingem aceste „obiective” urmează să 

decideţi Dumneavoastră, în baza activităţilor descrise în prezentul Raport. 

Dacă aţi fost tentat de-a Vă implica în activităţi de voluntariat, Vă 

aşteptăm în „gaşca voluntarilor”! 

 

Cu profund respect,  

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 
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Conferinţă de presă:  

Lansarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2009

Conferinţa de presă pentru lansarea Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2009 „Hai în gaşca 

voluntarilor” a fost organizată de Coaliţia pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat la 

Agenţia de presă „Info-Prim Neo”. În cadrul 

Conferinţei, organizaţiile membre au prezentat 

activităţile concrete de voluntariat care vor fi 

desfăşurate şi au făcut public conceptul SNV 2009 – 

având la mecanism de promovare implicarea 

vedetelor din show-bizz şi mass-media.  

Antoniţa Fonari, Directorul Centrului de Resurse 

„Tineri şi Liberi” s-a expus asupra rezultatelor 

obţinute în SNV 2008, unde au fost implicaţi cei mai 

cunoscuţi politicieni, prezentând aşteptările de la 

SNV 2009, în cadrul căreia vedetele din show-bizz şi 

media vor fi implicate în activităţi de voluntariat, 

pentru oferirea modelelor de participare şi creştere a 

responsabilităţii civice a cetăţenilor. 

Eduard Mihalaş, Directorul Asociaţiei „Tinerii pentru 

dreptul la viaţă”, care menţine Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a 

accentuat necesitatea dezvoltării relaţiilor de 

colaborare dintre organizaţiile neguvernamentale în 

procesul de consolidare a domeniului voluntariat şi-n 

formarea capitalului social.  

Sandu Coica, Membru de Birou al Consiliului 

Naţional a Tineretului din Moldova a menţionat că 

voluntariatul este o oportunitate binevenită pentru 

tineri de a acumula experienţă şi abilităţi în domeniile 

ce îi interesează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 29 mai – prima zi a SNV 2009 
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Mariana Matfei, Coordonator PR a Asociaţiei 

„Motivaţie” a descris, calitate de modele pozitive de 

integrare socială şi participare activă în comunitate, 

implicarea în cadrul organizaţiei sale şi a Centrului 

Comunitar pentru Copii şi Tineri a tinerilor cu 

dizabilităţi – pe post de voluntari şi instructori de 

recuperare activă.  

Victoria Morozov, PR manager al Asociaţiei „Prietenii 

Copiilor” a subliniat faptul că voluntarii încadraţi în 

activităţile de animaţie propuse de „Ludobus” sunt nu 

doar parteneri de joc, dar şi persoane de referinţă 

care facilitează desfăşurarea jocului. Voluntarii au şi 

marea responsabilitate de a explica regulile jocului 

astfel încât să capteze atenţia şi interesul copiilor. 

Acest model poate servi şi ca exemplu de integrare 

la nivel de grup a copiilor excluşi social.  

Florin Ţurcanu, Vice-preşedintele Asociaţiei „Serviciu 

pentru Pace” a menţionat că în activităţile de 

voluntariat un rol important îi revin şi voluntarilor 

internaţionali, care facilitează schimbul intercultural şi 

de experienţă. De aceea, organizaţia pe care o 

reprezintă va implica în cadrul SNV 2009 alături de 

voluntari din R. Moldova şi voluntari internaţionali.   

 

 

 

 

Activitate de modelare a baloanelor 

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat şi-a dorit o conferinţă de presă mai 

„neobişnuită” la care jurnaliştii au fost primele 

persoane voluntare care s-au implicat în debutul 

SNV 2009. Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia  

„Prietenii Copiilor”, organizaţie parteneră a Coaliţiei 
în 
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realizarea SNV 2009, a încadrat jurnaliştii într-o 

activitate creativă de modelare a baloanelor 

confecţionând un „animăluţ” sau o floare care ulterior 

urma să fie dăruit unei persoane pe care o consideră 

vedetă. Animăluţul creat fiind de o invitaţie la o 

activitate care va închiea SNV 2009 – primul flash-

mob al vedetelor din show-bizz şi mass-media din R. 

Moldova.  

Modelarea baloanelor a creat buna dispoziţie a 

jurnaliştilor participanţi la conferinţă, dând startul 

SNV 2009 în care au participat persoane publice din 

show-bizz şi mass-media care vedetele din R. 

Moldova.  

 

 

 

 

Atelierul "Managementul voluntariatului. Aplicaţii practice” 

Tot în prima zi a SNV 2009, în incinta Bibliotecii 

Publice de Drept din municipiul Chişinău a fost 

organizat seminarul de informare privind 

managementul voluntariatului. Activitatea a fost 

organizată de Consiliul Naţional al Tineretului din 

Moldova în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din 

Moldova şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 

cadrul SNV 2009, promovată şi organizată de către 

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat. La acest seminar au participat 20 de 

reprezentanţi ai bibliotecilor din R. Moldova. Trainerul 

seminarului a fost Mariana Ţurcan, formator şi 

consultant Politici de Tineret al CNTM. La seminar a 

participat şi Sharon Ketchum, şef adjunct al Secţiei 

Cultură şi Presă a Ambasadei SUA în Moldova. 

Prima parte a seminarului a fost concentrata asupra  

 

 

 

 

 

 



 7 

părţii teoretice ale managementului voluntariatului 

prezentat de către Mariana Ţurcan. Partea teoretică 

cu multiple exemple a cuprins subiecte ce ţin de 

noţiunea şi conceptul de voluntariat, pregătirea 

organizaţiei pentru un program de voluntariat, 

recrutarea şi selectarea voluntarilor, relaţia dintre 

voluntari şi angajaţii instituţiei, motivarea si 

aprecierea voluntarilor, precum şi exemple concrete 

de implicare a voluntarilor în R. Moldova. Ca şi 

exerciţiu practic, participanţii au discutat asupra 

potenţialilor voluntari care pot fi implicaţi în activitatea 

bibliotecilor. Apoi participanţii  au fost divizaţi în două 

grupuri de lucru: (1) beneficiile voluntarilor şi 

bibliotecilor în cadrul unui program de voluntariat şi 

(2) motivaţia şi aprecierea voluntarilor de către 

biblioteci în cadrul unui program de voluntariat.  

Prezentarea Doamnei  Sharon Ketchum a adus în 

atenţia participanţilor practica de voluntariat în SUA, 

fortificând componentele părţii teoretice. 

Pe parcursul seminarului au fost prezentate practici 

de implicare a voluntarilor în cadrul bibliotecilor, ca 

rezultat al trainingului cu tematica „Managementul 

voluntariatului” organizat in cadrul SNV 2008 de 

către CNTM şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. 

Astfel, Biblioteca Ovidius şi Biblioteca „Vadul lui 

Vodă” au implementat cu succes un program de 

voluntariat.  

Participanţii şi organizatorii seminarului din partea 

bibliotecilor au rămas foarte mulţumiţi de seminar, 

reiterând dorinţa  de a continua organizarea unor 

astfel instruiri şi-n viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disco fără riscuri 

Prima zi a SNV 2009 a continuat cu o „discotecă fără 

riscuri”. Activitatea, organizată de 4 voluntari ai 

organizaţiei ”Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” (TDV),  

filiala Bălţi,  au desfăşurat la discoteca „Soho” o 

activitate de prevenire a infecţiei HIV în rândurile 

tinerilor.   

Voluntarii au distribuit materiale informative, 

prezervative şi cărţi de vizită ale TDV şi ale Centrului 

de sănătate prietenos tinerilor (ATIS). Tinerii din 

discotecă au aflat care sunt locurile unde pot 

beneficia de servicii medicale / psihologice gratuite 

cât şi informaţii referitoare la metodele de protecţie 

de virusul HIV. Timp de două ore şi jumătate, 

voluntarii au informat aproximativ 50 de persoane.  

În primăvara anului 2009, TDV Bălţi cu echipa de 

voluntari au realizat 10 seminare de informare şi 

prevenire a infecţiei HIV şi a consumului de droguri 

în căminele şcolilor polivalente din municipiul Bălţi.  
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Ludobusul în ospeţie la Casa de Copii "Aşchiuţă” 

Aura, vedeta de muzica uşoară, împreună cu fiicele 

sale gemene Bety şi Lory, ajutată de echipa de 

voluntari ai Asociaţiei „Prietenii Copiilor”, partener al 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat în desfăşurarea SNV 2009, au mers la 

Casa „Aşchiuţă” cu Ludoteca mobilă, dotat cu jucării,  

jocuri şi multe surprize. Beneficiarii acestei 

manifestări au fost copiii Centrului „Casa Aşchiuţă”, 

copii din cadrul Gimnaziului Internat nr. 2 din 

Chişinău şi copiii din comunitate, împreună cu părinţii 

lor. 

Activitatea a avut drept scop sensibilizarea opiniei 

publice faţă de copiii abandonaţi şi crearea 

posibilităţii de integrare socială a acestora. 

Evenimentul s-a desfăşurat printr-un program 

distractiv care a conţinut jocuri de masă  şi dinamice, 

face painting, desen pe asfalt, activităţi de pictură. 

Toţi copiii s-au implicat activ în atelierele organizate 

de către animatorii şi voluntarii Asociaţiei „Prietenii 

Copiilor” acestea aducând cu sine zâmbetul şi buna 

dispoziţie.  

Astfel, copiii din Casa „Aşchiuţă”, cei din cadrul 

Gimnaziului Internat nr. 2, s-au jucat împreună cu 

Bety şi Lory, şi cu copii din comunitate, creându-si  

relaţii de prietenie şi bucurându-se de lumea magică 

jocului, transformând grădina Centrului într-o 

adevărată „Grădină a copilăriei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă, 30 mai – a doua zi a SNV 2009 
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Distribuirea materialelor informative ce ţin de daunele fumatului

În ajunul Zilei Mondiale fără tutun, Centrul de 

Resurse „Tineri şi Liberi” a trecut printr-o adevărată 

provocare, încercând să găsească persoane publice 

din show-bizz şi mass-media disponibile să facă 

voluntariat dis-de-dimineaţă în week-end, mai ales că 

specificul activităţii era ca persoanele implicate să fie 

nefumătoare.  

 

Clienţii matinali (în special bărbaţii) ai 

ShopingMalldova s-au trezit de-a binelea când au 

fost întâmpinaţi de interpretele Cezara şi Dana 

Marchitan şi Aurica Rusnac, de la Portalul de ştiri 

UNIMEDIA, în ţinute foarte sexy, cu genţi stilate pe 

care scria "Nu cheltuim bani pe ţigări, facem 

shopping" oferindu-le chiloţei cu mesajul imprimat: 

"Fumatul cauzează impotenţa".  

 

Voluntarele Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi” au 

fost foarte dinamice în a explica bărbaţilor despre 

daunele fumatului şi oferirea huselor pentru CD-uri 

cu mesajul "Nu cheltuiesc bani pe ţigări, îmi cumpăr 

un laptop performant”. Voluntarii „Tineri şi Liberi” au 

dăruit flori femeilor şi drapele haioase cu mesajul „a fi 

feminină şi sexy este diferit de a fi fumătoare”. 

Părinţii cu copii au primit drapele colorate despre 

daunele fumatului pasiv asupra sănătăţii copiilor.  

 

Jurnal de Chişinău: Vedetele autohtone s-au 

implicat în lupta împotriva fumatului 

“Nu fumez, nu cheltuiesc bani pe ţigări, ci fac 

shopping”, acesta este mesajul care a fost promovat 

sâmbătă, 30 mai, în ajunul Zilei mondiale fără tutun, 

care se sărbătoreşte pe 31 mai. Voluntari din cadrul 

Centrului „Tineri şi Liberi”, împreună cu Cezara  
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şi Dana Marchitan au împărţit pliante “Fumatul 

cauzează impotenţa”. “Este o acţiune prin care vrem 

să spunem tuturor fumătorilor “Fumaţi mai puţin!” sau 

“Nu fumaţi în preajma copiilor voştri sau în preajma 

nefumătorilor”, a declarat Antoniţa Fonari, 

coordonator de proiect şi preşedintele Reţelei ONG 

din Domeniul Social. Activitatea se desfăşoară în 

SNV, care este deja la a treia ediţie.  

“Fumaţi? Dacă da, atunci mai bine vă lăsaţi de 

acest viciu!” 

Venite să sprijine acţiunea de voluntariat, Cezara şi 

Dana Marchitan, s-au apucat repede de treabă. 

Înarmate cu genţi, pe care era imprimat mesajul “Nu 

fumez, nu cheltuiesc bani pe ţigări, ci fac shopping”, 

vedetele abordau persoanele din mall: “Fumaţi? 

Dacă da, atunci mai bine vă lăsaţi de acest viciu!”. 

Întrebaţi dacă fumează, majoritatea oamenilor 

spuneau că nu fumează sau că s-au lăsat de acest 

viciu. “Am fumat, dar de când mi s-a născut băiatul, l-

am lăsat, pentru că vreau să îi dau un exemplu bun”, 

ne spune un tătic ce îşi ţinea copilul în braţe. “Nu am 

fumat niciodată, căci fac sport şi nu se împacă fumul 

de ţigară inhalat cu modul sănătos de viaţă”, remarcă 

un alt cumpărător. 

Despre caracterul acţiunii, Antoniţa Fonari spune că 

este o activitate ce vrea să atenţioneze oamenii 

asupra acestui viciu. “Ni s-a părut că arată foarte 

bine, fete tinere, simpatice, pe tocuri, care se apropie 

de bărbaţi şi scot pliantele sub formă de chiloţei şi le 

dau bărbaţilor, atenţionându-i despre urmările pe 

care le aduce acest viciu”, a declarat coordonatorul 

de proiect. “În acelaşi timp la shopping vin multe fete, 

de aceea băieţii din cadrul Centrului le dau câte o 

floare şi un steguleţ cu mesaj antifumat”, continuă 
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Fonari. Oamenii care se aflau la acea oră în mall au 

declarat că este o acţiune ingenioasă şi că vor da, la 

rândul lor, aceste pliante mai departe, persoanelor 

care fumează. “Cred că ar trebui să fie organizate 

mai multe acţiuni de acest gen, poate se vor lăsa de 

fumat cât mai multă lume”, spune unul din 

cumpărători. 

Acum nu mai e la modă să fumezi 

Prezentă la acţiune, Cezara a declarat că anume ea 

trebuie să fie aici şi să împărţească pliante. “Eu nu 

fumez şi sunt adepta modului sănătos de viaţă. În 

afară de asta voi lansa împreună cu trupa mea un 

cântec antidrog”, susţine Cezara. Dana Marchitan, 

deşi a venit cu micuţul după ea, “nu aveam cu cine 

să-l las şi nu puteam să lipsesc” (spune interpreta), a 

fost foarte activă. “Sunt tipul de om care susţine orice 

acţiune de voluntariat şi consider că este un lucru util 

să aduci în vizorul lumii că a fuma nu este bine”, a 

declarat interpreta. “Mi se pare ingenioasă ideea prin 

care este adus oamenilor acest mesaj, deoarece 

dacă forma lor te poate amuza, atunci mesajul care e 

imprimat te pune în gardă”, a conchis Dana 

Marchitan. “Acum nu mai e la modă să fumezi, ci din 

contra să te laşi de acest viciu, prin care să arăţi că 

ţie îţi pasă de sănătatea ta şi a copiilor pe care îi vei 

avea”, susţine Aurica Rusnac, unul dintre voluntari. 

Sursa: http://www.jurnal.md/article/16058/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminică, 31 mai – a treia zi a SNV 2009 

 

http://www.jurnal.md/article/16058/
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“Ce frumoasă e copilăria”, Ziua Internaţională a Copiilor

Ion Raţă şi Mihai Budurin (Formaţia “Catharsis”), 

împreună cu familiile lor, Georgeta Voinovan, 

împreună cu fiica sa de 6 ani şi Valeria Gamzina, de 

la Fabrica de staruri, alături de voluntarii Asociaţiei 

„Serviciu pentru Pace”, membră a Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

împreună cu 35 de copii au desenat cu vopsea în 

ulei pe un gard din plăci de beton cu lungimea de 50 

metri, plasat pe marginea magistralei Chişinău 

Giurgiuleşti, ce trece prin centrul satului Sărata 

Galbenă. Paralel, pe un teritoriu amenajat preventiv 

s-au organizat activităţi distractive pentru copii: 

concursuri, face painting, desen cu creta pe asfalt şi 

jocuri interactive. Evenimentul a avut loc datorită 

eforturilor depuse de ONG Serviciu pentru Pace, 

Primăria comunei Sărata Galbenă, Centrul 

Comunitar de Asistenţă Socială „Viitorul”, Liceul 

Teoretic „Universum”, CAP Agrosargal şi Compania 

Coca-Cola. Ideea, însă a parvenit de la cei care nu 

cu mult timp în urmă au trăit clipele frumoase ale 

copilăriei şi au încercat să ofere sărbătoare celor mai 

atinşi de roata vieţii. Totul a luat start în dimineaţa 

zilei de duminică la gardul din preajma autoparcului 

din sat. Aici copiii au fost îndrumaţi de adulţi în 

pictarea desenelor, care îi reprezintă pe ei şi viziunile 

lor asupra cuvântului “copilărie”. Desenele au fost 

diverse ca şi însăşi copiii, dar cea mai mare victorie a 

lor a fost aceea, că alături de ei şi maturii s-au simţit 

pe deplin copii şi îşi permiteau să facă ceea, ce în 

viaţa de toate zilele nu obişnuiesc să se 

murdărească cu vopsele, de exemplu. Alături de 

copii desenau şi maturii-vedete: membrii formaţiei 

“Catharsis”, Ion Raţă şi Mihai Budurin, împreună cu  
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familiile lor, Georgeta Voinovan cu fiica ei, Bianca şi 

Valeria Gamzina, participanta “Fabricii de Staruri”, 

chiar şi Domnul Primar al localităţii, Ştefan Vlas.  

 

Copiii, totuşi au fost mai curajoşi şi le-au permis 

adulţilor să-i prefacă pe o zi în personajele lor 

preferate. Aşa au apărut pe lume în acea zi mai mulţi 

Spider Men, Batman, ş.a. au fost organizate 

concursuri axate pe dezvoltarea talentelor lor 

artistice, memoriei, atenţiei, creativităţii. Pentru 

participare la ele copiii au fost premiaţi cu dărnicie: 

biscuiţi, îngheţată, apă dulce şi jucării.  

Ziua a continuat cu un „show extraordinar” (după 

cum s-a exprimat unul dintre copii), în incinta Casei 

de Cultură din localitate. Concertul a inclus evoluarea 

micilor talente, de la grădiniţa „Albinuţa” , colectivului 

artistic „Ritmuri Vesele”, soliştii cercului vocal din 

cadrul Liceului Teoretic ”Universum”, care au 

exprimat buna lor dispoziţie prin cîntec, dans şi 

zîmbete.  

O dispoziţie de haz a fost susţinută şi de 

prezentatorii Dumitru Talmazan şi Iancu Romanticu 

de la Radio Plai. Ştafeta de sărbătoare a fost 

preluată şi de oaspeţii manifestării, care au dăruit o 

parte din sufletele lor spectatorilor şi de pe scenă.  

 

Într-un moment toată sala cânta cîntecele în unison. 

Acesta a fost scopul evenimentului – să ne unim 

pentru copii, şi privind pe feţele fericite ale copiilor, a 

fost atins cu succes. Activitatea poate servi ca model 

de petrecere eficientă a timpului liber de către copii 

împreună cu familiile lor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master-class "Dans in scaun rulant" 



În cadrul SNV 2009 au fost implicaţi şi Adrian 

Ursu cu Helena. Aceştia au participat la 

activitatea Master class „Dans în scaun rulant” 

organizată de Asociaţia „MOTIVAŢIE” din 

Moldova în colaborare cu Centrul Comunitar 

pentru Copii şi Tineri – organizaţii partenere 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat în desfăşurarea SNV 2009. 

Vedetele au realizat un concert de zile mari în 

scuarul dintre bd. Traian şi str. Independenţei, 

în care 24 de copii şi tineri în scaun rulant şi-au 

demonstrat abilităţile în arta dansului. 

Aproximativ 100 de persoane din sectorul 

Botanica au participat la jocuri, concursuri şi 

alte activităţi interactive, care au permis 

conştientizarea importanţei integrării în 

comunitate a persoanelor cu dizabilităţi.  

Jurnal de Chişinău: Master-class "Dans în 

scaun rulant". 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, în 

colaborare cu Centrul Comunitar pentru Copii şi 

Tineri au organizat duminică, 31 mai un Master-

class „Dans în scaunul rulant”. Această acţiune 

se înscrie în şirul manifestaţiilor ce se 

desfăşoară în cadrul Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului. „Prin acţiunii de acest gen vrem 

să aducem un zâmbet pe chipul acestor copii”, 

a declarat Ecaterina Surdu, coordonator al 

evenimetului din partea Asociaţiei „MOTIVAŢIE” 

din Moldova. Scuarul dintre străzile 

Independenţei şi Bd. Traian, sectorul Botanica, 

s-a fost transformat duminică într-un ring de 

dans. Tinerii în scaune cu rotile împreună cu  
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voluntarii au dat startul acestui eveniment de 

excepţie, iar energia lor i-a făcut pe spectatori 

să se avânte în ritmurile de dans. Organizatorii 

susţin că acţiunea este una neobişnuită. 

Mesajul organizatorilor a fost „Vrem să le 

spunem tuturor că persoanele cu dizabilităţi au 

nevoie de susţinerea şi sprijinul nostru pentru 

ca ei să poată să participe activ la viaţa socială 

şi să aducem mesajul că toţi sunt egali, deşi 

posibilităţile sunt  diferite, a declarat Ecaterina 

Surdu”.  

Ideea de a organiza un master-class vine din 

partea voluntarilor în scaun rulant care fac 

parte din echipă şi a fost destinată publicului 

larg din comunitatea sectorului Botanica. 

Persoanele care au fost atrase de muzică şi 

voia bună ce domnea în scuarul dintre străzile 

Traian şi Independenţei au spus că este o 

acţiune  foarte bine organizată şi că ar trebui să 

se desfăşoare mai des. „Mă uit la aceşti tineri şi 

copii şi sunt atât de veseli şi de deschişi în 

modul de a-şi exprima bucuria, că nu poţi să 

stai într-o parte şi te prinzi cu ei în horă”, 

remarcă Angela, una din persoanele prezente. 

„Sunt tare bucuros că am venit azi cu prietenii 

mei şi că am dansat cu toată lumea”, spune 

Alexandru, unul din tinerii care au dansat în 

scaunul cu rotile. Mama acestuia, care încearcă 

să îi potolească avântul, adaugă faptul că nu şi-

a văzut demult băiatul atât de plin de viaţă şi 

bucuros. „Când îl văd aşa de vesel mi se umple 

sufletul de bucurie. Nimeni nu îi priveşte diferit, 

ci sunt oameni ca toţi ceilalţi”, spune mama 

băiatului. Atmosfera s-a încins şi mai tare când 

pe scena improvizată a apărut Adrian Ursu, 
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vedeta favorită a copiilor din cadrul centrului pe 

care aceştia îl cunosc încă de pe timpul când 

Adrian era voluntar în cadrul Centrului 

Comunitar de Copiii şi Tineri. La rândul său, 

interpretul a declarat că „deşi a trecut mult timp 

de când am fost voluntar în cadrul Centrului, 

accept să mă duc să cânt pentru orice cauză 

nobilă, cum ar fi pentru copii orfani, pentru cei 

cu dizabilităţi, pentru persoanele în vârstă, 

pentru că sper, cel puţin ca prin intermediul 

cântecelor mele să le aduc zâmbetul pe buze”, 

declară artistul.   

În concluzie, putem menţiona că acţiunea 

desfăşurată a fost salutată şi apreciată de 

participanţii din comunitate, aceştea implicîndu-

se activ pe tot parcursul evenimentului. În acest 

sens, considerăm că experienţa de a organiza 

asemenea acţiuni în afara centrelor de 

reabilitare promovează modele pozitive de 

integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi. 
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Oferă-le tuturor copiilor posibilitatea de-a se juca

1 iunie e sărbătoarea tuturor copiilor, dar mulţi 

dintre ei nu au posibilitatea de-a se bucura din 

plin de magia acestui eveniment. Din acest 

motiv Ludobusul (Ludoteca mobilă) a adus 

echipa de voluntari ai Asociaţiei „Prietenii 

Copiilor”, pe Teodor Rădulescu (Conducătorul 

show-balet-ului „Theodor”), multe cadouri, 

hăinuţe, materiale didactice colectate în urma 

Campaniei de sensibilizare şi strângere de 

fonduri „Oferă un joc de 1 iunie copiilor din 

satele defavorizate”, desfăşurată în cadrul 

Centrului Comercial „Baby Hall” şi „Grand Hall”, 

în grădiniţele din satele Bobeica şi Dahnovici, 

raionul Hînceşti. 

De la activitate nu au lipsit jocurile organizate 

de  către animatori şi voluntari, distracţia şi 

buna dispoziţie care au venit să creeze 

atmosfera de sărbătoare în această zi 

deosebită pentru toţi copiii. 

După realizarea activităţilor la grădiniţe, 

Ludobusul împreună cu Teodor Rădulescu s-a 

deplasat în vizită la 3 familii social-vulnerabile 

din aceeaşi localitate, care au beneficiat de 

pachete alimentare si dulciuri pentru copii.  

 

 

 

 

 

 

Luni, 01 iunie – a patra zi a SNV 2009 
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Sărbătoarea comunitară "Vadul lui Vodă - orăşelul copilăriei" 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, 

organizaţie membră în parteneriat cu Centrul 

Comunitar pentru Copii şi Tineri, organizaţii 

membre, respectiv partenere, ale Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat în organizarea SNV 2009 au 

desfăşurat o acţiune socială dedicată Zilei 

Internaţionale a Copilului.  

Partenerii evenimentului, Primăria şi Casa de 

Creaţie din orăşelul Vadul lui vodă au asigurat 

pregătirea tehnică a evenimentului, iar buna 

dispoziţie şi distracţia a fost asigurată de 

voluntarii.  

Activitatea menţionată a inclus diverse ateliere 

de joc pentru copii, concert organizat de 

pedagogi împreună cu copiii ce frecventează 

cluburile de muzică şi dans la Casa de Creaţie.   

În cadrul concertului organizat pentru micuţi, au 

evoluat vedete care sunt abia la început de 

carieră. Acestea au început cu dreptul în 

practicarea voluntariatului, deoarece 

participanţii la concert au rămas foarte mulţumiţi 

de activitatea desfăşurată. 

 

 

 

Masa rotundă „Rolul APL şi societăţii civile în asigurarea respectării drepturilor 

copilului”. Asigurarea dreptului la participare – cadru de implicare în domeniul 

voluntariat

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor 

copilului a organizat evenimentul la Primăria 

municipiului Chişinău, în care au fost 

prezentate practicile existente în 

colaborarea cu societatea civilă, 

modalitatea de colaborare dintre 
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APL şi ONG şi politicile locale care trebuiesc 

întreprinse de Primăria municipiului Chişinău 

pentru colaborarea cu societatea civilă. 

Antoniţa Fonari, Directorul Centrului de 

Resurse „Tineri şi Liberi”, care a reprezentat 

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat la acest eveniment, a vorbit 

despre importanţa voluntariatului în procesul de 

asigurare a dreptului de participare, drept 

stipulat atât în actele naţionale, cât şi-n cele 

internaţionale, cum ar fi Convenţia ONU cu 

privire la drepturile copilului.  

 

 

În urma evenimentului, s-a decis 

fortificarea relaţiilor de colaborare 

dintre ONG şi APL, iar unul din 

actori care va facilita acest proces 

va fi Consiliul ONG din R. Moldova, 

a cărui secretariat este asigurat de 

Centrul de Resurse „Tineri şi 

Liberi”.  
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Şezătoarea ,, Un şir de mărgăritare” la Azilul Republican pentru Bătrâni şi Invalizi

Asociaţia „Serviciu pentru Pace” a organizat în 

cadrul SNV 2009  o şezătoare la Azilul 

Republican pentru Bătrâni şi Invalizi. Şezătoarea 

s-a desfăşurat pe data de 2 iunie 2009, între orele 15:00 

- 17:00. Au participat 15 voluntari din Moldova, 3 din 

Marea Britanie şi un voluntar de la Corpul Păcii SUA în R. 

Moldova.  

Scopul activităţii a fost de a familiariza tinerii cu unele 

elemente de folclor ce contribuie la stimularea dragostei 

pentru tradiţiile populare, care până la urmă ne 

reprezintă rădăcinile şi constituie o adevărată perlă a 

Moldovei apreciată şi recunoscută în lumea întreagă. 

Acest obicei se păstrează din ce in ce mai rar la sate si cu 

atât mai puţin la oraşe, însă voluntarii Serviciului pentru 

Pace împreună cu bătrânii de la Azilul Republican pentru 

Bătrâni şi Invalizi vor să reînvie atmosfera şezătorilor de 

odinioară, a acelor momente care fac sufletul să tresară 

si să uite de greutăţile realităţii ce ne înconjoară.  

Fetele, pe lângă poeziile, cântecele si doinele populare 

pe care le-au cântat împreună cu bătrânii au copt 

plăcinte, iar băieţii au turnat din ulcele vin roşu.  

Nu au lipsit întrecerile şi învăţămintele la cusut, la 

povestit legende şi la spus ghicitori.  

Muzica, dansul şi voia bună a fost completată de 

momente cu muzică populară. 

 

 

 

 

 

 

Marţi, 02 iunie – a cincia zi a SNV 2009 

 



Carnaval de jocuri 

Pe data de 2 iunie echipa de voluntari de la 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi a Centrului 

Comunitar pentru Copii şi Tineri a organizat 

Carnavalul de Jocuri în incinta grădiniţei de 

copii nr. 71 din or. Chişinău.  

La activitatea menţionată au fost desfăşurate 5 

ateliere care au şi creat atmosfera specifică 

unui carnaval: confecţionarea măştilor de 

sărbătoare, a colierelor şi altor bijuterii din 

macaroane, body painting, modelarea figurilor 

hazlii din baloane şi jocuri distractive.  

Copiii pentru prima dată au avut posibilitatea să 

participe la un eveniment de acest tip, având 

ocazia să-şi creeze costumul pentru Carnaval 

cu toate atributele necesare. De rând cu micuţii 

şi echipa de voluntari s-au simţit copii, revenind 

pentru câteva ore în lumea copilăriei.  

Dispoziţia festivă a copiilor s-a transmis şi 

părinţilor, astfel încât bucuria a fost trăită de 

întreaga familie. Micuţii au primit premii atât în 

cadrul atelierelor de creaţie, cît şi au fost 

apreciaţi pentru participare cu o surpriză dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voluntarii Asociaţiei „Prietenii Copiilor” alături de copiii bolnavi de cancer 

Miercuri, în cea de-a 6-ea zi a SNV 2009, 

Asociaţia „Prietenii Copiilor”, partenerul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat în desfăşurarea acestui eveniment,  

a desfăşurat la un şir de activităţi ludice la 

Institutul Oncologic Republican, Secţia pentru 

Copii. Formaţia „Akord” (show-bizz) şi Vera 

Terentiev (mass-media), vedetele implicate la 

această activitate s-au jucat, au citit, desenat şi 

discutat cu copiii bolnavi de cancer.  

 

Animatorii, voluntarii Asociaţiei „Prietenii 

Copiilor” şi vedetele invitate au realizat activităţi 

de animaţie pentru copiii bolnavi de cancer, 

aducând bucuria jocului în vieţile lor. Din cauza 

stării sănătăţii aceşti copii mai rar au 

posibilitatea de a se juca cu semenii lor, 

Prietenii Copiilor oferindu-le această şansă.  

Au fost importante discuţiile vedetelor implicate 

in acest eveniment cu părinţii copiilor, oferindu-

le suport moral si încurajare, acesta fiind un 

model pozitiv de responsabilitate civică. 

Scopul activităţii a fost de a crea un mediu mai 

cald intr-o instituţie foarte apăsătoare pentru 

micii pacienţi. 

Dintre vedetele implicate la această activitate, 

cea mai deschisă  a fost Vera Terentiev, care a 

oferit câteva ore bune de voluntariat în 

beneficiul copiilor bolnavi de cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 03 iunie – a şasea zi a SNV 2009 

 



 

Maraton in scaun rulant la Universitatea de Stat 

 
Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova în 

colaborare cu Centrul Comunitar pentru Copii şi 

Tineri au organizat o acţiune socială în care 

vedetele au oferit voluntar suport pentru o 

persoană în scaun rulant care a încercat să 

aibă acces la infrastructura din Chişinău.   

Vedetele care au dorit să-şi ofere voluntar 

timpul pentru această activitate au fost Nicu 

Ţărnă, solistul Formaţiei „Gândul Mâţei” şi 

artistul plastician Dumitru Balica. Aceştia au 

fost în calitate de însoţitori pentru tânărul în 

scaun cu rotile – Dumitru Focşa. Itinerariul 

acţiunii a constat din traseul care ar trebui să-l 

parcurgă o persoană utilizatoare de scaun 

rulant de la domiciliu până la universitate.  

În procesul de deplasare, au fost întâlnite mai 

multe bariere ce ţin de transportul public 

neadaptat, bordurile prea înalte la trecerile de 

pietoni, lipsa rampelor de acces sau 

necorespunderea lor cu normele arhitecturale, 

ascensoare care nu funcţionează.  

De aceea, Nicu Ţărnă cu Dumitru Balica au fost 

nevoiţi să-l ridice şi coboare pe Dumitru până la 

etajul II pe scări, unde echipa s-a întâlnit cu 

Decanul Facultăţii, Teodor Luchian. 

Scopul activităţii a constat în evidenţierea 

barierelor reale cu care se confruntă 

persoanele cu dizabilităţi dornice de a-şi face 

studiile la una din instituţiile de învăţământ 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 04 iunie – a şaptea zi a SNV 2009 

 



Activitate în cadrul Centrului de reabilitare a foştilor consumatori de droguri ai 

Asociaţiei de Binefacere "Viaţă Nouă" 

 

Mircea Surdu şi Inesa Stratulat au plecat într-o 

localitate aproape de raionul Anenii Noi, în care 

au făcut voluntariat într-un Centrul de reabilitare 

a foştilor consumatori de droguri ai Asociaţiei 

de Binefacere „Viaţă Nouă”. Vedetele împreună 

cu foştii consumatori de droguri au fost 

implicate în lucrul în grădină, au vopsit gardul şi 

au servit cina pregătită împreună. Centrul are 8 

- 10 persoane în cadrul gospodăriei, care 

trăiesc la ţară şi trebuie să aibă grijă de 

animale, gradină, să gătească şi să facă tot ce 

îi ţine departe de droguri, inclusiv şedinţe şi 

terapie în grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă de consiliere cu victimele violenţei în familie

In preajma Zilei Internaţionale a Victimelor Agresiunii, 

Victoria Lungu a discutat cu beneficiarele Refugiului 

"Casa Mărioarei" despre violenţa în familie, modalitatea 

de comunicare cu persoana violentă, experienţele prin 

care a trecut vedeta şi cum a depăşit perioadele de criză, 

despre faptul că violenţa nu trebuie nicidecum tolerată. 

Interpreta Victoria Lungu a participat la “o discuţie de 

suflet” cu victimele violenţei în familie de la Centrul 

“Casa Mărioarei”, în cadrul căreia a povestit amănunte 

uluitoare despre acţiunile violente şi comportamentul 

inuman din timpul căsătoriei cu fostul său soţ. Astfel, 

artista a declarat că nu este acceptabil ca femeile să fie 

supuse abuzului şi violenţei în  

 

 

 

Vineri, 05 iunie – a opta zi a SNV 2009 
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familie şi că, fiind victimă a unui astfel de comportament 

şi având curajul de a renunţa la căsnicie, poate astăzi să 

vorbească deschis despre consecinţele grave ale acestui 

fenomen. Interlocutoarele vedetei au avut posibilitatea 

de a afla mai multe detalii despre viaţa şi activitatea 

acesteia, dar şi să povestească despre propriile 

probleme legate de violenţa domestică la care sunt 

supuse. 

 

Acţiunea ecologică „Soluţia anti-criză: Voluntariatul în acţiune” 

În ultima zi a SNV 2009 a fost realizată o 

acţiune cu caracter ecologic. Între orele 9.00 – 

14.00 echipa de voluntari ai Asociaţiei 

“MOTIVAŢIE” şi a Centrului Comunitar pentru 

Copii şi Tineri, în colaborare cu Întreprinderea 

Municipală de Gestionare a Fondului Locativ au 

desfăşurat o acţiune ecologică în perimetrul 

blocului locativ de pe Bd. Traian 23/1. Scopul 

activităţii a fost, pe de o parte, salubrizarea 

spaţiului de odihnă şi divertisment a regiunii 

date, pe de altă parte, promovarea ideii de 

educaţie ecologică şi atenţionarea populaţiei cu 

privire la menţinerea curăţeniei mediului 

ambiant. Obiectivul acţiunii s-a dovedit a fi 

actual, ţinînd cont de faptul că cu cîteva ore mai 

tîrziu spaţiile salubrizate au revenit la aspectul 

pe care l-au avut anterior. Acest fapt denotă 

atitudinea şi comportamentul iresponsabil a 

locatarilor, ceea ce a redus impactul acţiunii 

ecologice asupra teritorului salubrizat, însă a 

servit drept imbold pentru stabilirea unei 

colaborări mai eficiente cu actorii sociali din 

domeniu în vederea elaborării unui plan 

strategic de educaţie civică a membrilor 
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comunităţii. La acest eveniment, de altfel ca şi 

la celelate activităţi din cadrul SNV 2009, au 

participat atît voluntarii locali, cît şi cei din 

străinătate (Belgia, Franţa). Ei au avut 

oportunitatea să facă cunoştinţă cu problemele 

cu care se confruntă Republica Moldova, 

implicîndu-se activ în soluţionarea acestora. 

După opinia lor, acţiunile desfăşurate în cadrul 

SNV vizează probleme mondiale ce ţin de 

mediul înconjurător, protecţia copiilor, 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

educarea spiritului civic etc. 

 

 

 

Primul flash-mob al vedetelor din show-bizz şi mass-media din R. Moldova „Ce animal 
nu opreşte la zebră?” 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2009 s-

a încheiat cu o acţiune în susținerea dreptului 

pietonilor de a traversa străzile fără riscuri. 

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” a organizat 

un flashmob care a întrunit în centrul capitalei 

mai multe vedete cu sloganul «Unde-s zebrele 

din Chişinău?». La flash-mob au participat în 

calitate de voluntari, interpreţi şi jurnalişti – 

precum Mircea Surdu, Maria Iliuţ, Nata Albot, 

Tudor Darie, Nicu Ţărnă. 

Jurnal de Chişinău: Respectul în trafic 

salvează vieţi. Vedetele şi jurnaliştii susţin 

“fenomenul zebra” 

 

 

 



 28 

Centrul de resurse “Tineri şi liberi” a organizat 

vineri, 5 iunie, un flash mob cu tema “Siguranţa 

pietonilor la trecerea pe zebră”. “Este o acţiune 

prin care vrem să sensibilizăm societatea civilă 

şi organele vizate referitor la trecerea de pietoni  

şi siguranţa traficului”, a declarat Antoniţa 

Fonari, preşedinte al Reţelei ONG în domeniul 

social. Prezente să sprijine această acţiune, 

vedetele autohtone au declarat că vor să arate 

lumii că lor le pasă de ceea ce se întâmplă în 

trafic. 

Pe de altă parte, trecătorii care se aflau la acea 

oră în perimetrul străzilor Ştefan cel Mare şi 

Bănulescu-Bodoni au declarat că această 

acţiune este binevenită şi poate mai mult pentru 

şoferi decât pentru pietoni. 

“Fenomenul zebra” produce victime 

La ora 11, la monumentul lui Ştefan cel Mare, 

de lângă parcul municipal s-au adunat mai 

multe persoane publice din media şi show-bizz. 

Purtând în mâini pancarte pe care scria: “Viteza 

i-a ucis pe Doina şi Ion Aldea Teodorovici, 

Grigore Vieru, Laura Stoica”, “Respectul în 

trafic salvează vieţi”, “Unde-s zebrele din 

Chişinău?”, “Feriţi-ne!” cei prezenţi traversau 

strada la trecerile de pietoni şi arătau 

pancartele atât şoferilor, cât şi pietonilor.  

Scopul principal al acţiunii a fost de a spune 

opiniei publice că trecerile de pietoni au un 

anumit scop şi că ignoranţa din trafic poate face 

victime umane. “În foarte multe locuri unde ar 

trebui să fie zebre, ele nu sunt sau sunt roase 

de tot, iar traficul este direcţionat de poliţişti 

numai atunci când este  
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un eveniment politic, cum ar fi un summit”, a 

declarat Antoniţa Fonari. “Pentru pietoni orice zi 

este o nouă aventură”, continuă organizatoarea 

evenimentului. 

De regulă, victimele accidentelor rutiere rămân 

singure cu durerea lor fizică şi sufletească. 

“Echipa “Ziarului de Gardă” a acordat o atenţie 

deosebită cazului Liliei Diaconu, care şi-a 

pierdut în urma unui asemenea accident cei trei 

fraţi şi mama”, a spus Alina Radu, director al 

“Ziarului de Gardă”. “De aceea am ieşit azi să le 

spunem oamenilor că “fenomenul zebra” lasă în 

urma sa victime, aşa cum s-a întâmplat cu Lilia 

Diaconu, care şi-a pierdut pe o trecere 

pietonală  mama şi fraţii”, a adăugat ziarista. 

“Poate ceea ce ne-a făcut să organizăm acest 

eveniment este că, în urma unui accident rutier, 

au avut de suferit doi voluntari de-ai noştri, 

dintre care unul a fost rănit mortal”, a adăugat 

la rându-i Antoniţa Fonari. 

Una din vânzătoarele de îngheţată din parc ne-

a spus că a văzut cum o maşină s-a oprit la 10 

centimetri de o femeie care traversa strada 

regulamentar la trecerea de pietoni. “E foarte 

bine ceea ce faceţi, căci la noi şoferii, dacă se 

urcă la volan, uită de cei care merg pe jos”, a 

menţionat femeia. 

Unii intervievaţi, şoferi din trafic, au spus că 

sunt de acord cu cererile înaintate, în timp ce 

alţii şi-au continuat drumul grăbiţi, arătând că îi 

deranjează atenţia sporită din partea 

organizatorilor. “E bine că le spuneţi şoferilor 

noştri despre zebră, pentru că de multe ori ei 

uită că există aşa un semn”, spune un şofer din  
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trafic. “Nu am timp de asemenea prostii”, 

replică un altul, care a accelerat şi a plecat.  

Însă de multe ori vinovaţi de accidentele care 

se produc în trafic sunt şi pietonii. “Prin 

acţiunea de astăzi vrem să ne adresăm şi 

pietonilor care trec neregulamentar şi, chiar 

dacă există trecere subterană, traversează 

strada printre maşini, punându-şi viaţa în 

pericol”, a menţionat Fonari. 

“Societatea noastră nu este pregătită să 

respecte regulile de trecere a pietonilor”  

Nicu Ţărnă, solistul trupei “Gândul Mâţei”, a 

declarat că societatea noastră nu este pregătită 

să respecte semnul “zebra”. “Şoferii şi pietonii 

care nu respectă aceste reguli nu îşi dau 

seama că, în locul victimei pe care o fac, ar 

putea fi copilul lor sau o altă rudă apropiată”, 

menţionează Nicu Ţărnă.   

Cântăreaţa de muzică populară Maria Iliuţ, care 

este şi şofer, spune că a observat de multe ori 

că la noi majoritatea conducătorilor auto nu îi 

respectă pe ceilalţi participanţi la trafic, nici pe 

pietoni. “Unii şoferi care conduc maşini de 

ultimă generaţie pot să încalce aceste reguli, ca 

să pună în evidenţă autoturismul pe care îl 

posedă”, a adăugat Maria Iliuţ. 

Această idee a fost împărtăşită şi de către Serj 

Cuzencov, menţionând că ceea ce înseamnă 

respect în trafic lasă mult de dorit. “Mai avem 

să creştem până atunci şi sper ca acţiunea de 

astăzi să ajute măcar un pic la dezvoltarea 

simţului de responsabilitate”, a spus Cuzencov.  
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Creşterea amenzilor pentru nerespectarea 

zebrei ar putea fi o soluţie  

Chiar dacă realizează că nu va rezolva multe 

lucruri acţiunea în cauză, totuşi speră că a adus 

în prim plan problema trecerilor de pietoni cel  

puţin pentru o oră. “Îmi place ceea ce s-a 

întâmplat astăzi, îmi place că îmi văd colegii 

uniţi pentru o cauză nobilă şi importantă. 

Trebuie să atragem atenţia, chiar dacă nu 

schimbă mare lucru, dar cel puţin 100 de şoferi 

şi-au amintit astăzi că trebuie să fie mai precaţi 

în trafic”, remarcă Nata Albot. 

Cristi Aldea Teodorovici a menţionat că această 

încălcare ar putea fi oarecum evitată prin 

introducerea unei amenzi mai mari. “Nu ştiu 

care e amenda pentru nerespectarea trecerii de 

pietoni pentru şoferi şi pentru pietoni, dar cred 

că, dacă ar fi o sumă considerabilă, s-ar gândi 

toţi înainte de a merge cu viteză mare pe 

zebră”, a menţionat interpretul. Un poliţist care 

patrula în imediata apropiere ne-a spus că 

amenzile pentru nerespectarea trecerii de 

pietoni variază între 130 şi 150 de lei.   

Acţiunea care a avut loc în decursul zilei de 

vineri a încheiat Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului, care a început pe data de 29 

mai şi în a cărei organizare s-au implicat mai 

multe vedete autohtone şi jurnalişti. 

Sursa: http://www.jurnal.md/article/16437/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurnal.md/article/16437/
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 Durabilitatea SNV 2009 

 Activităţile iniţiate în SNV 2009 oferă durabilitate prin comunicarea eficientă care s-a 

reuşit de consolidat între organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat şi instituţiile / persoanele beneficiare.  

 O mare parte din vedetele implicate (în special vedetele implicate la primul flash-mob 

din R. Moldova) se arată interesate de organizarea şi-n continuare a acţiunilor sociale. 

În acest context, Secretariatul Coaliţiei identifică în prezent mecanismele de 

organizare şi desfăşurare a activităţilor de ecologizare, de promovare a mesajului 

siguranţei în trafic.  

 SNV devine un eveniment de anvergură în promovarea domeniului voluntariat, prin 

implicarea persoanelor publice din diferite domenii – politic, show-bizzz, mass-media. 

Acest aspect încurajează cetăţenii de-a se implica activ în activităţi de voluntariat, în 

baza exemplelor de responsabilitate socială oferite de persoanele publice.  

 Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

şi partenerii acesteia implicaţi în cadrul SNV 2009 şi-au dezvoltat capacităţile de 

desfăşurare a acţiunilor publice de promovare a voluntariatului cu implicarea 

persoanelor publice.  

 Toate activităţile desfăşurate în cadrul SNV 2009 au fost incluse în acest Raport, care 

descrie detaliat activitatea şi cadrul de implicare a voluntarilor şi persoanelor publice 

din show-bizz şi mass-media, prezintă istorii de succes. 

 Anumite activităţi iniţiate în SNV 2009 au fost / vor fi desfăşurate şi-n continuare sau 

au fost / vor fi sensibilizaţi anumiţi reprezentanţi ai instituţiilor publice. De exemplu, 

într-un caz din satul Bobeica, în care o fetiţă în vârstă de 8 ani nu poate merge la 

şcoală din cauza unei operaţii în urma căreia a rămas fără laba la picior, au fost 

sensibilizată mass-media pentru mediatizarea acestui caz (un reportaj în acest sens a 

fost elaborat de ProTV Chişinău) precum şi Lucia Gavriliţă, consilier pe probleme 

sociale a Prim-ministrului R. Moldova.   

 Implicarea persoanelor publice în activităţi de voluntariat evidenţiază cadrul non-formal 

al societăţii civile şi fortifică participarea cetăţenilor în activităţile ONG, în special în 

activităţi de voluntariat.  

 Activităţile de voluntariat dezvoltă conceptul de cetăţenie activă, iar activităţile de 

voluntariat influenţează direct la coeziunea socială între cetăţeni.  
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Mulţumiri pentru voluntarii şi vedetele implicate 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2009 „Hai în gaşca voluntarilor!” a însemnat mult 

efort, entuziasm şi implicare la maxim din partea fiecărei organizaţii a Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.  

Cele mai frumoase rezultate au fost descrise în acest raport, precum şi provocărilor pe care 

le-am întâlnit, de care vom ţine cont în următoarele ediţii. Toate acestea nu ar fi fost 

posibile fără ajutorul voluntarilor, vedetelor din show-bizz şi mass-media. De aceea, în 

continuare vrem să aducem mulţumiri speciale tuturor persoanelor care au contribuit la 

succesul SNV 2009 sau cu ajutorul cărora am înţeles care aspecte trebuiesc schimbate în 

următoarele ediţii.  

 

MULŢUMIM VEDETELOR DIN SHOW-BIZZ ŞI MASS-MEDIA  

care au crescut responsabilitatea civică a comunităţilor în promovarea şi 
desfăşurarea activităţilor de voluntariat 

Adrian Ursu, interpret de muzică uşoară. 

Alina Radu, Ziarul de Gardă.  

Aura (cu fiicele sale Bety şi Lory), interpretă de muzică uşoară. 

Aurica Rusnac, Portalul de ştiri UNIMEDIA.  

Cezara, interpretă de muzică uşoară. 

Cristi Aldea-Teodorovici, interpret de muzică uşoară. 

Dana Marchitan, interpretă de muzică uşoară. 

Dumitru Balica, artist plastician. 

Dumitru Ciorici, Portalul de ştiri UNIMEDIA.  

Formaţia „Akord”. 

Georgeta Voinovan (împreună cu fiica sa de 6 ani), compozitoare, interpretă de muzică 

uşoară. 

Helena, tînără interpretă de muzică uşoară. 

Inesa Stratulat, interpretă de muzică uşoară. 
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Ion Raţă şi Mihai Budurin, Formaţia “Catharsis”, (împreună cu familiile lor). 

Maria Iliuţ, interpretă de muzică populară. 

Marina Liţa, jurnalist, Jurnal de Chişinău.  

Mircea Surdu, prezentatorul emisiunii „Bună seara!”. 

Nata Albot,  

Nicu Ţărnă, solistul formaţiei „Gîndul Mîţei”. 

Serj Kuzencof, interpret de muzică uşoară. 

Tatiana Iojiţă, jurnalistă.  

Teodor Rădulescu, conducătorul ansamblului de dansuri „Theodor” 

Tudor Darie, Portalul de ştiri UNIMEDIA. 

Valeria Gamzina, Fabrica de staruri. 

Vera Terentiev, ziaristă, Postul de televiziune NIT. 

Victoria Lungu, interpretă de muzică uşoară. 

MULŢUMIM MASS-MEDIA  

care a informat opinia publică despre activităţile realizate în cadrul SNV 2009 

Postul de televiziune ProTV – www.protv.md 

Postul de televiziune TV7 – www.tv7.md 

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

Postul de radio „Europa Liberă” – www.europalibera.org 

Postul de radio „Radio Nova”  

Cotidianul „Jurnal de Chişinău” – www.jurnal.md 

Cotidianul „Timpul” – www.timpul.md 

Portalul de ştiri UNIMEDIA – www.unimedia.md 

Portalul „Monitorul Civic” – www.civic.md 

Agenţia de presă „Info-Prim Neo” – www.info-prim.md 

Agenţia de presă „Deca-Press” – www.deca.md 



 35 

MULŢUMIM VOLUNTARILOR  

care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul SNV 2009 

Antoniţa Fonari, Director Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

Eduard Mihalaş, Director Executiv Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), 

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

Viorica Macari, Coordonator Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 

Daniela Leancă, Asistent de proiect Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) 

Daniela Vidaicu, Voluntară Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) 

Liviu Bulicanu, Voluntar Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) 

Alexandru Mustaţă, voluntar CNTM 

Mariana Ţurcan, Consultant Politici de tineret CNTM 

Ecaterina Surdu, Coordonator Program Voluntariat Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova 

Natalia Boicenco, Coordonator Program Voluntariat Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Florin Ţurcanu, Vice-preşedinte Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Valeriu Bujac, Preşedinte Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Dumitru Talmazan, Coordonator Programe culturale Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Nina Plop, Coordonator activităţi Azilul de bătrâni, Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Uliana Goncearenco, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Anastasia Grajdean, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Elena Zuza, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Alexandru Dodică, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

Heidi Murphy, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace”, Marea Britanie  

Richard Francis, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace”, Marea Britanie  

Julie Thom, Voluntară Asociaţia „Serviciu pentru Pace”, Marea Britanie 

Victoria Morozov, Coordonator PR Asociaţia „Prietenii Copiilor” 
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Chiril Ceplîghin, Voluntar Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Venera Chiriac, Voluntar Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Natalia Davidenco, Voluntară Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Diana Glibiciuc, Voluntară Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Tatiana Casapciuc, Voluntară Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Tatiana Cemscaia, Voluntară Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Cristina Tîmbur, Voluntară Asociaţia „Prietenii Copiilor” 

Nadejda Codreanu, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Ecaterina Codreanu, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Ludmila Machidon, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Rodica Catareu, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Elena Grăchilă, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Lilia Todorova, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Svetlana Condraciuc, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Ana Furdui, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Natalia Hudima, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Olga Hudima, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Chirill Ceplîghin, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Dumitru Focşa, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Paul Vrabie, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Sandy Wagner, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Augustin Burnotte, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Anthony Denghin, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 

Yamina Cheikh, Voluntară Asociaţia „MOTIVAŢIE” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri 
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MULŢUMIM PARTENERILOR 

care au susţinut organizarea activităţilor de voluntariat în cadrul SNV 2009  

ShopingMalldova, Chişinău 

Pretura sectorului Botanica, municipiul Chişinău 

Întreprinderea municipală de gestionare a Fondului Locativ, sectorul Botanica 

Grădiniţa nr. 71, Chişinău 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Chişinău 

Casa de creaţie, or. Vadul lui vodă 

Primăria comunei Sărata Galbenă 

Centrul Comunitar de Asistenţă Socială „Viitorul”, Sărata Galbenă 

Liceul Teoretic „Universum”, comuna Sărata Galbenă 

CAP „Agrosargal”, comuna Sărata Galbenă 

Compania „Coca-Cola”, Chişinău 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul SNV 2009 
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2009 „Hai în gaşca voluntarilor!” face parte din şirul 

activităţilor desfăşurate de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în 

cadrul proiectului „Advocacy pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat”, cu 

susţinerea financiară a Fundaţiei Soros – Moldova şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională. Acest raport reflectă doar parţial activitatea organizatorilor în 

desfăşurarea SNV 2009, toate detaliile tehnice au rămas în culise.  

Pe parcursul desfăşurării SNV 2009 echipa de proiect şi organizaţiile membre ale Coaliţiei s-au 

implicat pe bază de voluntariat în realizarea tuturor activităţilor. Cheltuielile efectuate au ţinut în 

mare parte de promovarea evenimentului (tricouri, materiale informative), arenda sălii pentru 

desfăşurarea conferinţei de presă, precum şi cheltuieli ce ţin de transport – asigurarea 

deplasării la locul activităţilor. Bugetul general al SNV 2009 poate fi văzut în tabelul de mai jos: 

Nr.  Denumirea cheltuielilor Suma, MDL 

1.  Transport 1000 

2.  Consumabile: 1900, din care: 

Cartuş cilindri WorckCentre Werox Pro123 1500 

Consumabile pentru conferinţa de presă 250 

Baloane 150 

3.  Cheltuieli de editare: 7550, din care: 

Tricouri 5400 

Felicitări de mulţumire persoanelor publice implicate 1500 

Elaborare logo SNV  650 

4.  Servicii procurate (arendă sală de conferinţe, alimentare) 1500 

5.  Contribuţia în bani a timpului acordat în SNV 2009 28200 

Contribuţia persoanelor publice implicate (29 persoane publice x 4 ore x 
150 lei/ora) 

17400 

Contribuţia voluntarilor implicaţi (45 voluntari x 6 ore x 20 lei/ora) 10800 

TOTAL: 40150 

Cuantificarea în bani a timpului acordat de către persoanele publice în cadrul activităţilor de 

voluntariat poate fi estimat la suma de 17400 lei, prin calcularea mediei orelor oferite implicării 

în activităţi de voluntariat cu numărul de persoane publice implicate şi costul per oră. De 

asemenea, este important calcularea contribuţiei în bani a timpului acordat de către voluntarii 

din partea organizaţiilor membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 
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voluntariat. Astfel, contribuţia timpului acordat de către cei 45 voluntari implicaţi în SNV 2009, 

cuantificată în bani este de 10800 MDl.   

Analiza cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul SNV 2009, precum şi analiza 

beneficiului activităţilor este evident: s-a reuşit desfăşurarea unor activităţi de impact şi cu o 

rezonanţă în mass-media foarte mare, fără mari resurse financiare. Acest aspect încurajează 

dezvoltarea activităţilor de voluntariat în R. Moldova şi necesitatea promovării în ONG locale a 

voluntariatului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea de vizită a organizatorilor SNV 2009 

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 
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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 este o subdiviziune a Direcţiei 

Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi are ca scop crearea unui mediu prietenos, favorabil 

educaţiei, dezvoltării, sănătăţii, protecţiei şi participării copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice şi celor din 

comunitate.  

Asociaţia „Serviciu pentru Pace” (SPP) – înregistrată la 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 in Proiectul „Ludobus” care reprezintă o inovaţie pentru 

Republica Moldova, practică pozitivă preluată din Europa. 

 

 

Raportul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2009 „Hai în gaşca voluntarilor” este 

elaborat de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” cu participarea organizaţiilor membre 

ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.  
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Autorul raportului: 

Eduard Mihalaş, Director Executiv, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”. 

 

Expert: 
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Ecaterina Surdu, Coordonator Program Voluntariat, Asociaţia „Motivaţie”. 
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Sandu Coica, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. 

Victoria Morozov, Coordonator PR Asociaţia „Prietenii Copiilor”. 

 

Acest raport este elaborat în cadrul proiectului „Advocacy pentru promovarea şi implementarea 

legii cu privire la voluntariat” susţinut financiar de Fundaţia Soros – Moldova (FSM) şi Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate în acest 

raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia Sida şi FSM.  

 

 

Date de contact: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) 

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat  

Tel.: (+373 22) 567 551; fax: (+373 22) 567 489 

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com 

Blog: www.tdvmoldova.wordpress.com 


