
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL 
Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului„Hai în gaşca 
voluntarilor!” 

2011 



1 
 

Cuprins: 

Descrierea activităţilor realizate în SNV 2011 ........................................................................................2 

SNV în imagini! ..........................................................................................................................................3 

Voluntarii Medecins du Monde în gimnaziul din satul Gălăşeni, raionul Rîşcani ..............................4 

Echipa ADVIT în vizită la Medecins du Monde .....................................................................................4 

Primul Club de Presă al Societăţii Civile .................................................................................................5 

Hai să ne jucăm alături de copii spitalizaţi ..............................................................................................6 

Zebra 2 ........................................................................................................................................................7 

Oricine poate fi voluntar! ..........................................................................................................................8 

Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate .............................................................................................9 

„Hai, Moldova!” .......................................................................................................................................10 

Cunoaşte ONG-urile care te reprezintă .................................................................................................11 

Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2011........................................................................................12 

Mulţumiri..................................................................................................................................................13 

Cartea de vizită a organizatorilor SNV 2011 ........................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Cea de-a V-a ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2011 „Hai în gaşca 

voluntarilor!” s-a desfăşurat în perioada 8 – 16 aprilie, 2011. În SNV 2011 am promovat 

voluntariatul în localităţile rurale din R. Moldova. 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2011 „Hai în gaşca voluntarilor” este cel 

mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel naţional. Organizată pe baza 

modelelor din SUA, Canada, Australia şi România, SNV 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 mass-mediei, persoanelor publice, politicienilor, businessului şi 

cetăţenilor cu spirit civic. Săptămâna Naţională a Voluntariatului este dedicată 

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

Moldova care promovează implicarea şi coeziunea socială. 

 

SNV 2011 a fost coordonat de TDV, iar organizaţia responsabilă de comunicarea cu 

politicienii a fost Centrul de Resurse "Tineri şi Liberi", comunicarea cu mass-media fiind 

asigurată de PARC Comunication şi "Tineri şi Liberi". 
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Cartea de vizită a organizatorilor SNV 2011 

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 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. 
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                            SNV 2011 în imagini! 

Activitatea din 8 aprilie 2011 deschide cea de-a V-a ediţie a 

Săptămânii Naţionale a Voluntariatului „Hai în gaşca 

voluntarilor!”(SNV 2011), care s-a desfăşurat în perioada 8 – 16 

aprilie 2011 cu tematica „Voluntariat pentru satele Moldovei”. 

 

La Centrele de Orientarea Vocaţională din Vadul-lui-Vodă ale 

Asociaţiei “MOTIVAŢIE” din R. Moldova 3 din autorii Legii 

Voluntariat nr. 121 din 18 iunie 2010 şi anume: Marian Lupu, 

Preşedintele Parlamentului; Liliana Palihovici, Vicepreşedintele 

Parlamentului şi Corina Fusu, Vicepreşedinte al Comisiei 

permanente cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-

media, împreună cu Vladimir Lupan, Membru al Comisiei 

Parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică - au fost 

implicaţi în activităţi de voluntariat. Bărbaţii au asfaltat curtea unui 

Centru de Orientare Vocaţională din localitate, iar Doamnele au 

gătit plăcinte pentru toţi voluntarii şi mass-media prezentă la 

activitate. 

 

Această acţiune demonstrează că politicienii sunt atât cu vorba, cât 

şi cu fapta, cetăţeni responsabili care pot sări la nevoie şi pot ajuta 

cu o vorbă bună sau cu o mână de ajutor  şi pot fi voluntari aşa ca şi 

mulţi dintre noi.   
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Voluntarii Medecins du Monde în gimnaziul din satul 

Gălăşeni, raionul Râşcani. 

 

La data de 11 aprilie 2011 voluntarii MdM au realizat un Seminar „de 

la egal la egal” de prevenire a traficului de fiinţe umane, în gimnaziul 

din satul Gălăşeni, raionul Rîşcani. 

 

Scopul acestui seminar a fost de a informa elevii despre fenomenul 

traficului de fiinţe umane şi metodele de protecţie – pentru a reduce 

vulnerabilitatea acestora. 

Obiective specifice ale seminarelor date sunt: 

 De a explica elevilor problema traficului de fiinţe umane în 

Republica Moldova; 

 De a combate stereotipule privind traficul de fiinţe umane; 

 De a explica mecanismul de traficare a persoanelor; 

 De a oferi alternative de protecţie contra traficului de fiinţe 

umane (TFU). 

Printre instrumentele metodologice aplicate se numără jocurile 

interactive, studiile de caz şi lucrul în grupuri. 

 

Echipa ADVIT 

în vizită la Médecins du Monde 

 

Miercuri, 13 aprilie, la cererea voluntarilor organizației Médecins du 

Monde, care erau interesaţi de programul EVS – Serviciul European 

de Voluntariat – echipa ADVIT a realizat o sesiune de informare la 

acest subiect. De asemenea, a fost prezentată şi posibilitatea de a fi 

mentor pentru un voluntar din Europa, care vine sa se implice în 

activităţi de voluntariat pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

La atelier a fost prezent un voluntar din Germania, care şi-a 

împărtășit experiența din cadrul proiectului din care face parte, a 

povestit despre viaţa sa din Republica Moldova: „Fac voluntariat în 

Chișinău într-o organizație care promovează activități creative 

pentru copii şi îmi place mult ceea ce fac – îi învăţ pe copii să 

danseze, sa deseneze şi sa fie artistici!” 
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Primul Club de Presă a Societăţii Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima şedinţă a Clubului de Presă al Societăţii Civile, desfăşurată la data de 12 aprilie 2011, a fost 

dedicată voluntariatului ca instrument principal în implicarea cetăţenilor pentru soluţionarea problemelor 

din societate şi promovarea activismului civic. În cadrul evenimentului au fost invitaţi: Dorin Chirtoacă, 

Primarul mun. Chişinău; Ion Cebanu, Ministrul Tineretului şi Sportului; Adrian Ursu, Nicu Ţărnă 

Interpreţi de muzică etc. Alături de ceilalţi invitaţi au relatat despre experienţa lor de voluntari şi 

beneficiile voluntariatului pentru dezvoltarea personală şi pentru societate. 

Clubul de presă a fost realizat de Consiliul ONG în parteneriat cu AED şi PARC Communications în 

cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile şi are drept scop de a spori vizibilitatea sectorului 

asociativ şi beneficiul cooperării cu acesta printre reprezentanţii mass media, autorităţilor şi sectorului 

de afaceri. 
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„Hai să ne jucăm alături de copii spitalizaţi” la Institutul de cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului din capitală. 
 

Acţiunea „Hai să ne jucăm alături de copii spitalizaţi” a avut loc la 

data de 13 aprilie, în cadrul Institutului de cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Secţia din or. 

Chişinău. 
 

Programa a cuprins: 

 jocuri dinamice organizate de animatorii voluntari ai Asociaţiei 

„Prieteneii Copiilor; 

 Atelier de artă creativă, unde copii au confecţionat „comete-

jucăuşe” şi căţeluşi în tehnica origami ajutaţi de părinţi şi 

voluntari. 

Din cauza stării grave de sănătate aceşti copii nu au posibilitatea de a 

ieşi afară, de a merge la şcoală, de a participa la diferite activităţi de 

joc împreună cu semenii lor.Acest tip de activităţi au menirea de a uşur 

şi diversifica perioada internării copilului în instituţia medicală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/2011/04/13/%e2%80%9ehai-sa-ne-jucam-alaturi-de-copii-spitalizati%e2%80%9d-la-institutul-de-cercetari-stiintifice-in-domeniul-ocrotirii-sanatatii-mamei-si-copilului-din-capitala/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2011/04/13/%e2%80%9ehai-sa-ne-jucam-alaturi-de-copii-spitalizati%e2%80%9d-la-institutul-de-cercetari-stiintifice-in-domeniul-ocrotirii-sanatatii-mamei-si-copilului-din-capitala/
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“Zebra 2” 

În dimineaţa zile de miercuri, 13 aprilie 2011, îmbrăcaţi în mantii 

negre şi cu coase în mîini, voluntarii – jurnalişti, bloggeri, ONG-işti ce 

activează în diferite domenii – au distribuit pliante pietonilor şi 

şoferilor cu informaţii despre traficul rutier şi pericolele care le 

reprezintă acesta.  

 

Unii s-au speriat, alţii au apreciat, dar cu toţii au înţeles mesajul: 

„Moartea te aşteaptă la roşu!” 

 

Acţiunea stradală „Zebra 2” a fost realizată în contextul lansării de 

către ONU a decadei Siguranţei Traficului Rutier. Acţiunea a fost 

desfăşurată de către Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” împreună cu 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”.  
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Acţiunea “Oricine poate fi voluntar!” 

 

Da!!! Este nevoie de motivaţie, atitudine participativă şi 

ingeniozitate. De acestea au dat dovadă colaboratorii de 

poliţie, joi, 14 aprilie 2011, când au fost implicaţi pe post 

de voluntari în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi 

Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT). Împreună cu voluntarii 

CCCT, aceştia au coordonat ateliere creative şi jocuri 

(lucrul cu ghips, ping pong, jocuri de masă, calculatorul 

etc.) pentru copii şi tineri cu dizabilităţi şi cei din familii 

social dezavantajate de la gimnaziul-internat nr. 2 din mun. 

Chişinău. Evenimentul s-a desfăşurat la data de 14 aprilie şi 

a continuat şirul activităţilor organizate în cadrul 

Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2011 „Hai în gaşca 

voluntarilor!”. 
 

Organizatorii ţin să mulţumească Inspectoratului pentru 

minori, sectorul Botanica pentru deschidere spre colaborare 

şi implicare activă în cadrul acţiunii, activitatea cărora a 

fost apreciată de către echipa CCCT cu calificativul 

„Voluntar de nota 10!”. 
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Acţiunea “Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate” 

 

Acţiunea “Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate” a avut loc la 

data de 15 aprilie 2011, în raionul Hînceşti, satul Hemţeni, Şcoala 

Medie. 
 

Această activitate a încadrat 112 copii  şi a avut ca scop ocuparea utilă 

şi plăcută a timpului liber a copiilor garantând un maxim de energie, 

satisfacţie şi emoţii pozitive pe tot parcursul vizitei. 
 

Programul a inclus: 

 Jocuri dinamice – organizate de animatorii-voluntari ai echipei 

Ludobusului; 

 Organizarea atelierelor: 

 face-painting – care a propus tuturor participanţilor o 

transformare miraculoasă doar cu ajutorul unei pensule şi al 

culorilor în personajul dorit.  

 joc liber  – atelierul propune jocuri de masă în asortiment, 

bouling, tragere la ţintă şi nu lipsesc jocurile mobile. 

 jocuri din lemn – sunt puse la dispoziţie jocuri de dimensiuni 

mari confecţionate din lemn, care ajută copiii să interacţioneze, 

devenind astfel parteneri de joc. 

 atelierul de creaţie – pune la dispoziţia tuturor copiilor cele 

necesare pentru a putea cerea, desena şi a se simţi bine, la 

această activitate copiii au colorat, au confecţionat brăţări şi 

comete jucăuşe. 
 

Prin această activitate am oferit copiilor posibilitatea alegerii libere, 

fiecare copil fiind în drept să-şi aleagă atelierul, partenerul şi timpul 

care-l dedică acestuia, fiind ghidaţi de echipa de animatori-voluntari ai 

Asociaţiei “Prietenii Copiilor”. 
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Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţii de voluntariat 

împreună la “Hai Moldova!” 

 

În cadrul SNV 2011, ziua de 16 aprilie a fost rezervată pentru 

implicarea în Activitatea “Hai Moldova” – Curăţenie în toată ţara 

într-o singură zi! 

Hai, Moldova! este cea mai mare acţiune de implicare socială din 

istoria Republicii Moldova. La baza mişcării este un grup de 

oameni ambiţioşi, activi şi gata de acţiune. Sunt voluntari, iar 

motivul pentru care şi-au unit forţele, este faptul că îşi doresc să 

trăiască într-o ţară curată, iar acest lucru depinde de fiecare 

cetăţean al Republicii Moldova. 

Dis-de-dimineaţă membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea 

Legii şi activităţii de voluntariat s-au întâlnit la intrarea centrală a 

Parcului Valea Morilor. Acolo, fiecare a primit echipamentul 

necesar pentru curăţirea locaţiei alese. Îndată ce s-au echipat, s-au  

repartizat în mai multe grupuri pentru a acoperi un teritoriu cât mai 

mare. Ce i-a impresionat foarte mult a fost faptul că s-au întîlnit cu 

mulţi angajaţi ai unor agenţi economici, care lucrau şi ei de zor 

dând dovadă de responsabilitate socială. 

Spre sfârşitul zilei, cu toţii foarte obosiţi, s-au reântîlnit la intrarea 

în parc, unde au făcut totalurile, şi-au împărtăşit impresiile şi 

satisfacţia unei activităţi realizate cu succes. 
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Cunoaşte ONG-urile care te reprezintă şi voluntarii acestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 19 aprilie 2011, în centrul Capitalei a fost organizat Târgul de ONG-uri „Cunoaşte ONG-ul 

care te reprezintă”.  

 

Scopul Târgului a fost ca fiecare ONG să își promoveze activitățile și voluntarii, dar şi de a convinge 

cetățenii de contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile. La Târg, 

activităţile ONG-urilor au fost prezentate prin intermediul broşurilor, fotografiilor şi posterelor. 

Voluntarii şi angajaţii au răspuns la întrebări despre activitatea organizaţiei pe care o reprezentau şi cum 

acestea ajută moldovenii în depăşirea problemelor sociale şi civice. De asemenea, vizitatorii au avut 

posibilitatea de a se înscrie în echipa voluntarilor a ONG-urilor prezente. 

 

Târgul ONG a fost organizat cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
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Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2011. 

Prima Conferinţă Naţională a Voluntariatului 

în Republica Moldova a fost desfăşurată la 

Chişinău, în perioada 20 - 21 aprilie 2011, în 

incinta Palatului Republicii. Conferinţa sa axat 

pe discutarea mecanismelor de implementare a 

Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 

2010 – adoptarea unei rezoluţii asupra 

mecanismului de cooperare regională în 

domeniul voluntariat. 

Conferinţa Naţională a Voluntariatului este 

organizată în contextul Anului European al 

Voluntariatului, care are drept scop crearea 

condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea 

activităţilor de voluntariat şi creşterea vizibilităţii activităţilor de voluntariat în Uniunea Europeană.La 

conferinţă au participat persoane publice şi reprezentanţi ai societăţii civile din R. Moldova şi 

reprezentanţi din România. Programul CNV 2011 a cuprins un şir de grupuri de lucru în care am discutat 

cadrul de implementare a Legii Voluntariatului implicând reprezentanţii societăţii civile şi persoanele 

publice.  

Prezent la eveniment, preşedintele interimar, Marian Lupu, a declarat că prima dată a avut ocazia să 

vadă cu adevărat o muncă de voluntariat când a participat, în 2006, la Festivalul Voluntarilor. „Am avut 

pentru prima dată o astfel de invitaţie şi am vrut să văd ce reprezintă voluntariatul în Republica 

Moldova. Acea acţiune m-a surprins plăcut. Am văzut tineri, oameni de vârstă medie şi de vârsta a treia 

care dezinteresat erau antrenaţi în activităţi de voluntariat, caritate, îngrijirea copiilor, ajutorarea 

bătrânilor, salubrizare”, a declarat Marian Lupu, care spune că de atunci şi-a dorit să devină parte 

componentă a acestei mişcări. „Mă bucur că parteneriatul dintre Parlament şi societatea civilă a adus 

rezultate, poate nu ideale, poate nu am reuşit să realizăm tot ce am stabilit, dar cu certitudine au fost 

făcuţi mai mulţi paşi înainte pentru dezvoltarea cadrului legislativ, susţinerea mişcării de voluntariat, 

pentru consolidarea unei societăţi democratice”, a declarat Marian Lupu. 

 

Viceministrul educaţiei, Loretta Handrabura, a declarat că voluntariatul este o componentă fundamentală 

a societăţii civile, pentru că însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: pacea, libertatea, 

oportunitatea, siguranţa. „Eu îmi doresc ca acest an să nu rămână unul declarativ, dar să ne mobilizeze 

plenar pe noi toţi de a ne regăsi în această echipă a entuziaştilor implicaţi în voluntariat”, a declarat 

viceministrul. Loretta Handrabura a mai spus că acum se lucrează asupra implementării Legii 

voluntariatului, prin care vor fi stimulaţi tinerii care fac voluntariat activ. Aceştia vor avea facilităţi la 

admiterea la facultăţi, la obţinerea bonurilor de cazare în cămine şi a burselor etc. 

 

Reamintim că Legea Voluntariatului a fost adoptată de parlament la data de 18 iunie 2010. 
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Mulţumiri tutror celor care s-au implicat 

An de an, Săptămâna Naţională a Voluntarilor „Hai în gaşca voluntarilor!” se realizează datorită 

entuziasmului şi efortului depus de către fiecare organizaţie din Coaliţia pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat. Desigur, nu putem să neglijăm toţi voluntarii care investesc, şi ei, timp, efort 

şi dăruire de sine.  

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2011 nu ar fi fost posibilă fără ajutorul voluntarilor, 

politicienilor, jurnaliştilor şi vedetelor din show-bizz. De aceea, în continuare le aducem mulţumiri 

tuturor celor care au contrubuit la realizarea SNV 2011. 

 

 

MULŢUMIM POLITICIENILOR 

care au crescut responsabilitatea civică a societăţii prin exemple proprii 

 

Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova 

Liliana Palihovici, Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova 

Corina Fusu, Vicepreşedinte al Comisiei permanente cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-

media 

Vladimir Lupan, Membru al Comisiei Parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică 

Dorin Chirtoaca, Primar al mun. Chişinău 

Ion Cebanu, Ministrul Tineretului şi Sportului. 

 

Loretta Handrabura, Viceministra Educaţiei 

Tudor Darie, Consilier al Prim-ministrului Republicii Moldova 

 

MULŢUMIM VEDETELOR DIN SHOW-BIZZ ŞI MASS-MEDIA 

care au sporit imaginea voluntariatului prin propria imagine 

Adrian Ursu, interpret de muzica uşoară 

 

Nicu Tarna, interpret de muzica uşoară 

 Oleg Brega, blogger 

Dumitru Ciorici,  director UNIMEDIA  

  

http://www.facebook.com/pages/Consilier-al-Prim-ministrului-Republicii-Moldova/192537094099890
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MULŢUMIM MASS-MEDIA 

care a informat opinia publică despre activităţile realizate în cadrul SNV 2011 

Postul de televiziune TV7 – www.tv7.md 

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

Portalul de ştiri UNIMEDIA – www.unimedia.md 

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

Postul de televiziune „Publika” – www.publika.md 

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

MULŢUMIM PARTENERILOR  

care au susţinut organizarea activităţilor de voluntariat în cadrul SNV 2011 

PARC Communications 

Inspectoratul pentru minori, sectorul Botanica 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul 

programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de 

Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED) 

  

Fundaţia Est-Europeană. 

 

MULŢUMIM TUTUROR VOLUNTARILOR CARE S-AU IMPLICAT ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL 

SNV 2011 

 

 

http://www.tv7.md/
http://www.trm.md/
http://www.unimedia.md/
http://www.jurnaltv.md/
http://www.info-prim.md/

