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Calendar de activităţi Orhei 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a XII-a, 1-7 octombrie 2018 

  

Data 
Prezentarea activității  

(Ce, unde, când?) 

Denumirea 

organizației / 

instituției / grupului 

de inițiativă 

responsabil 

Denumirea partenerilor 

implicaţi (APC, APL, 

ONG etc.), inclusiv 

partenerii media și 

business 

Beneficiarii 

activității 

E-mail și telefon 

ale persoanei 

responsabile 

Promovare 

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității: Fii atent la trecere! 

 

Locul desfășurării:  

Ora: 07.00-0.8.00 
Descrierea activității: Bunicii grijulii ajută, ghidează 

copiii să traverseze strada la  trecerea de pietoni 

 

AO ”Bunicii grijulii” IP Orhei Elevi GSM: 079417409  

Denumirea activității:  Hai în gașca voluntarilor!  
Locul desfășurării: Cspt Orhei 

Ora: 10.00-12.00 

Descrierea activității:  

Activitate de confecționare a pliantelor despre voluntariat 

– istoric, oportunități, instituții din Orhei unde tinerii pot 

face voluntariat și plasarea și distribuirea acestora online. 

Cspt Orhei Voluntarii Cspt Orhei Adolescenți, 

profesori 

Taras Svetlana 

GSM: 069957700 

Caziuc Ana 

GSM: 069553932 

Angela Vlasiuc 

GSM: 079684749 

 

Denumirea activității:  Hai în gașca voluntarilor! (5 

acțiuni) 

 

Locul desfășurării: gimnaziile și liceele din Orhei 

Ora: 12.00-14.00 

Descrierea activității:  

Campanie de informare a tinerilor despre voluntariat și 

oportunitățile voluntariatului în cadru a 4 licee din Orhei 

Cspt Orhei DGE Orhei, instituțiile de 

învățămînt din Orhei 

Elevii și profesorii Taras Svetlana 

GSM: 069957700 

Caziuc Ana 

GSM: 069553932 

Angela Vlasiuc 

GSM: 079684749 
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 Denumire activității: Deprinderi de viață 

 

Locul desfășurării: Locuință protejată nr. 2 Orhei 

Ora: 1300 

Descrierea activității: pregătirea bucatelor pentru prînz 

Biroul de probațiune 

Orhei 

Casa internat pentru copii 

cu dificiență mintală Orhei 

Persoane cu 

dizabilități mintale 

băieți 

orhei@probatiune.g

ov.md 

 

067429253 

Natalia Naval 

 

Denumire activității:  Boxa de donații 

Locul desfășurării: Colegiul „Vasile Lupu”din Orhei 

Ora: 14:00-16:00 

 

Descrierea activității: În incinta Colegiului „Vasile 

Lupu”din Orhei 

 vor fi amplasată boxa destinată pentru colectarea hainelor 

care vor fi  distribuite vineri, 05 octombrie, de către elevii 

gr. 42 Asistență Socială, vârstnicilor din cadrul Spitalului 

de Psihiatrie Orhei.  

 

Materiale necesare: boxă, transport 

 

 

 

Colegiul „Vasile 

Lupu”din Orhei 

 

 

 

Spitalul de Psihiatrie 

Orhei, 

Comunitatea locală 

 

 

 

Vârstnicii cu boli 

psihice  

 

 

 
 Svetlana 

Plămădeală 

e-mail: 
svetlana1151@r

ambler.ru   
tel. 061136233 

 

Denumire activității:Hai să fim mai buni 

Locul desfășurării: S.Lucășeuca, biblioteca 

Ora: 01 octombrie, 14:00 

Descrierea activității: elevii vor efectua lucrări de 

inovare și reamenajare a spațiului bibliotecii 

 

I.P.Gimnaziul 

Lucășeuca 

-  

Membrii bibliotecii 

sătești 

068815150, 

rusu.valeria1991@

mail.ru 

 

 

Denumire activității:Eu schimb lumea 

Locul desfășurării: S.Lucășeuca 

Ora: 15:00, 01 octombrie 

Descrierea activității:  

1. Culesul poamei  la o bătrînică singuratică 

 

I.P.Gimnaziul 

Lucășeuca 

- Dna Vatan 

Alexandra, 

pensionar, locuiește 

singură 

Ana Pîntea 

lucaseucam@mail.r

u 

 

 

Denumirea activității: Coletă de carte pentru copii din 

secția Pediatrie 

 

Locul desfășurării: Filiala Biblioteca pentru Copii 

„Ion Creangă”  

Filiala Biblioteca 

pentru Copii 

„Ion Creangă”  

 

Cspt Orhei copii din Secția de 

Pediatrie 

 

bibliotecacopii.orhe

i@gmail.com  

 

023521360 

 

mailto:orhei@probatiune.gov.md
mailto:orhei@probatiune.gov.md
mailto:svetlana1151@rambler.ru
mailto:svetlana1151@rambler.ru
mailto:rusu.valeria1991@mail.ru
mailto:rusu.valeria1991@mail.ru
mailto:lucaseucam@mail.ru
mailto:lucaseucam@mail.ru
mailto:bibliotecacopii.orhei@gmail.com
mailto:bibliotecacopii.orhei@gmail.com
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Ora: pe parcursul săptamînii 

Descrierea activității: Colectarea cărților pentru a fi 

donate copiilor din Secția de Pediatrie 

 

 Denumirea activităţii: Salubrizarea terenului viitorului 

parc din centrul comunei 

 

Locul desfăşurării: s.Chiperceni 

Ora: 13.00-15.00 (luni-miercuri) 

Descrierea activităţii: Lucrări de salubrizare a terenului 

de gunoi, de copacii uscaţi , de arbuşti, gunoiul va fi 

colectat şi transportat la gunoiştea autorizată a satului în 

colaborare cu APL. Se vor continua acţiunile de îngrijire  

a clumbei cu flori din centrul satului. 

 

 

 

IP Gimnaziul 

Chiperceni 

 

 

APL 

 

 

Locuitorii comunei, 

elevii  

igor.veverita@yand

ex.ru 

 

Denumirea activității: Activitate culturală 

 

Locul desfășurării: Căminul cultural 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: Participarea unui grup de elevi 

voluntari la organizarea si desfășurarea concertului 

dedicat oamenilor în etate  

  

 

IP Gimnaziul Pelivan 

 

Grupul de voluntari 

clasa II,IV 

 

 

APL 

 

 

 

Bătrânii din satele 

Pelivan   Cișmea 

 

ciloci_galina@yah

oo.com 

 

 

Denumirea activității:  O felicitare  in dar pentru 

virsta de aur. 

Locul desfășurării: c.Piatra r.Orhei 

Ora: 15:00 
Descrierea activității:  Cu ocazia Zilei Internationale a 

Persoanelor in Etate, beneficiarii centrului vor confectiona 

felicitari pe care ulterior le vor darui persoanelor virstnice 

din comunitate. 

  

 

 

CCM”UNIVERSUL” 

s. Piatra  r.Orhei 

     

 

 

 

 persoanele in etate 

din comunitate 

 

Sergiu Leca 

ccm.universul@gm

ail.com 

069573307 

 

Denumirea activității:  Activitate de ajutorare a 

bătrânilor singuratici. 

 

Locul desfășurării: com.Mîrzești 

Ora: 14.00-17.00 

Descrierea activității:   
1.Vom ajuta bătrânii la curățenia prin jurul casei, vom taia 

lemne pregătindui cât de cât de perioada rece.  

Gimnaziul,CE  Bătrânii singuatici 060185271  

mailto:ciloci_galina@yahoo.com
mailto:ciloci_galina@yahoo.com
mailto:ccm.universul@gmail.com
mailto:ccm.universul@gmail.com
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Denumirea activității:  Oră despre relații interpersonale 

Locul desfășurării: căminul nr.2 al Colegiului Vasile 

Lupu, Orhei 

Ora: 16.30-17.30 

Descrierea activității:  Oră informativă pentru 

adolescenții și tineii de la căminul nr.2 al Colegiului 

Vasile Lupu, Orhei, unde vor fi abordate subiecte ce țin de 

relații interpersonale - relații între colegi, prietenie, 

dragoste 

 

Cspt Orhei Căminul nr.2 al Colegiului 

Vasile Lupu, Orhei 

Tinerii cazați în 

căminul nr.2 al 

Colegiului Vasile 

Lupu             

Taras Svetlana 

GSM: 069957700 
 

Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activității: Fii atent la trecere! 

 

Locul desfășurării:  

Ora: 07.00-0.8.00 
Descrierea activității: Bunicii grijulii ajută, ghidează 

copiii să traverseze strada la  trecerea de pietoni. 

AO ”Bunicii grijulii” IP Orhei Elevi GSM: 079417409  

Denumirea activității: Roadele toamnei 

 

Locul desfășurării: Grădinița ”Clopoțel”, or. Orhei 

Ora: 11.00 

Descrierea activității: Colectarea de către copii a 

produselor alimentare care vor fi donate bătrînilor 

vulnerabili. 

Grădinița ”Clopoțel”, 

or. Orhei 

Copiii, părinții Bătrînii  

vulnerabili 

 

GSM: 079969767, 

Dna Galina, 

metodist 

 

Denumirea activității: Activitate de socializare 

 

Locul desfășurării: Grădinița ”Clopoțel”, or. Orhei 

Ora: 11.00-12.00 

Descrierea activității: Actiune de socializare si jocuri 

realizate de specialisti si voluntarii Cspt cu copiii 

Cspt Orhei Grădinița ”Clopoțel”, or. 

Orhei 

Copii de la 

Grădinița 

”Clopoțel”, or. 

Orhei 

 

Taras Svetlana  

GSM:069957700 

 

Denumire activității: Activitate de mentorat (marti-

miercuri 2 acțiuni) 

 

Locul desfășurării: IP Gimnaziul Pelivan  

Ora: Recreația mare  

Descrierea activității:  

Grupul de voluntari vor organiza jocuri dinamice cu elevii 

din clasele primare  

  

 

IP Gimnaziul Pelivan 

 

Grupul de voluntari 

clasa VIII-IX 

 -  

 

Elevii din clasele I-

IV 

 

 

 

ciloci_galina@yah

oo.com 

 

 

mailto:ciloci_galina@yahoo.com
mailto:ciloci_galina@yahoo.com
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Denumire activității: O carte pentru tine 

Locul desfășurării: Gimnaziul Lucășeuca 

Ora: 13:30, 02 octombrie 

Descrierea activității: elevii donează câte o carte din 

biblioteca personală altor elevi 

 

 

I.P.Gimnaziul 

Lucășeuca 

  

Elevii gimnaziului 

buruiana76@mail.r

u, 

068215945 

 

Denumirea activității:  Hai în gașca voluntarilor! (2 

acțiuni) 

 

Locul desfășurării: Centrul Prietenos Tinerilor 

Ora: 12.00-14.00 

Descrierea activității:  

Campanie de informare a tinerilor despre voluntariat și 

oportunitățile voluntariatului 

 

Cspt Orhei 

 

Voluntarii Cspt Orhei 

Adolescenți, 

profesori 

Taras Svetlana 

GSM: 069957700 

 

Denumirea activității: Club de discuții „Hai  în gașca 

voluntarilor” 

 

Locul desfășurării:Biblioteca Publică Filiala Bucuria 

Ora: 14.00 
Descrierea activității: Discuții cu beneficiarii bibliotecii 

despre voluntariat – oportunități și beneficii 

 

Biblioteca Publică 

Filiala Bucuria 

 

- Utilizatorii 

bibliotecii 
bibliotecabucuria

@gmail.com 

023523826 

 

Denumire activității: Lumea pe care mi-o doresc. 

 

Locul desfășurării: c.Piatra, r.Orhei 

Ora: 15:00 

Descrierea activității: Cu ocazia Zilei Internationale a 

Nonviolentei  beneficiarii centrului vor desena pe asfalt 

mesaje, desene antiviolenta in sustinerea persoanelor care 

au fost maltratate si in informarea comunitatii. 

CCM”UNIVERSUL” 

s. Piatra  r.Orhei 

- Persoanele din 

comunitate 

ccm.universul@gm

ail.com 

069573307 

 

Denumire activității: „Respiră mai uşor într-o casă 

curată” 

Locul desfășurării: or. Orhei 

Ora: 15:30-17:00 

 

 

Colegiul „Vasile 

Lupu”din Orhei 

 

Asociaţia Umanitară 

„Filantropia Creştină” din 

Orhei; 

Secția de Asistență Socială 

Orhei 

 

Persoane vârstnice 

singuratic; 

persoane cu 

dizabilităţi 

 
Cristina Tricolici  

e-mail: 

cristinatricoliki

@gmail.com   

 

mailto:buruiana76@mail.ru
mailto:buruiana76@mail.ru
mailto:bibliotecabucuria@gmail.com
mailto:bibliotecabucuria@gmail.com
mailto:ccm.universul@gmail.com
mailto:ccm.universul@gmail.com
mailto:cristinatricoliki@gmail.com
mailto:cristinatricoliki@gmail.com
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Descrierea activității: Activitatea va fi desfășurată de 

către elevii gr.42 Asistență Socială și elevii gr. 11 

Lucrător Social. Scopul activității este sensibilizarea 

tinerilor cu privire la problemele persoanelor vârstnice și 

cu dizabilități prin implicarea acestora în activități casnice 

de curățenie. Coordonatorii  vor grupa elevii și vor împărți 

sarcinile. Activitatea va fi plasată pe rețelele de socializare 

în scopul de a sensibiliza tinerii și de a-i invita să participe 

la activități de voluntariat.  

Materiale necesare: Transport, mănuşi, detergenţi, mătură, 

burete. 

 tel. 060660749 

 
Tatiana Calugher 

e-mail: 

calughertatiana

@mail.ru  
tel. 078733762 

 

Denumirea activității: Cursuri gratuite de limba 

englză 

 

Locul desfășurării: Biserica ”Casa lui Isus Hristos” 

Ora: 17.00 
Descrierea activității: Ore de engleză gratuite pentru 

nivelul mediu, predate de vorbitori nativi de limba 

engleză. 

 

Biserica ”Casa lui 

Isus Hristos” 

- Copii, adolescenți, 

tineri 

GSM: 068407222  

 Denumire activității: Socializare 

Locul desfășurării: Stadionul școlii s. Mitoc 

Ora: 17:00 

Descrierea activității: Plimbări cu beneficiarii Casei 

Comunitare Mitoc în aer liber și jocuri cu mingea 

împreună cu alți membri ai comunității 

A.O. Keystone 

Moldova 

Serviciul Social Casă 

Comunitară s. Mitoc 

 

 Tinerii cu 

dizabilități din 

Serviciul Social 

Casă Comunitară 

Vasile Cebotari 

069329078 

thegreatvasile@gmai

l.com 

Doina Cuțulab 

068208202 

khsima@keystonehu

manservices.org 

 

mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:thegreatvasile@gmail.com
mailto:thegreatvasile@gmail.com
mailto:khsima@keystonehumanservices.org
mailto:khsima@keystonehumanservices.org
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Miercuri 

3 oct. 
Denumirea activității: Fii atent la trecere! 

 

Locul desfășurării:  

Ora: 07.00-0.8.00 
Descrierea activității: Bunicii grijulii ajută, ghidează 

copiii să traverseze strada la  trecerea de pietoni 

 

AO ”Bunicii grijulii” IP Orhei Elevi GSM: 079417409  

Denumire activității: Activități educativ-informative 

 

Locul desfășurării: Școala Profesională Orhei 

Ora: 1100 

Descrierea activității: Informarea elevilor despre legea 

penală. Prevenirea delicvenței juvenile 

Biroul de probațiune 

Orhei 

Școala Profesională Orhei Elevii din cadrul 

școlii 

orhei@probatiune.g

ov.md 

 

067429253 

Natalia Naval 

 

Denumire activității: Fac ce vreau, dar stiu ce fac! 

 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic I.Luca Caragiale 

Ora: 12-12.45 

Descrierea activității: Educatie de la egal la egal despre 

alimentatie sanatoasa, sexualitate, prevenirea bullyingului 

si a consumului de substante 

Voluntarii Cspt Liceul Teoretic I.Luca 

Caragiale 

 

 Clasa X Ionela Stan  

Denumirea activității: Acțiune de caritate 

 

Locul desfășurării: Orhei 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: Dăruim hainele colectate în cadrul 

Garderobei Sociale. 

 

CSPT Orhei Asistența Socială 

Comunitară, Elevii 

Colegiului Vasile Lupu, 

Orhei și voluntarii Cspt 

Orhei 

Famii social 

vulnerabile 

ana.caziuc@mail.ru 

GSM: 069553932 

 

Denumire activității: 

Activitate de socializare”Invatam regulile circulatiei 

rutiere” 

 

Locul desfășurării: 

 Institutia Publica ”Gimnaziul Putintei”-Centru de resurse. 

Ora: 13:00-16:00 

DGASPF Orhei 

Serviciul Social 

Echipa Mobila 

Institutia Publica 

”Gimnaziul Putintei” 

Copii cu dizabilitati 

7 beneficiarii EM , 

elevii gimnaziului 

emorhei@gmail.co

m 

 

 

mailto:orhei@probatiune.gov.md
mailto:orhei@probatiune.gov.md
mailto:ana.caziuc@mail.ru
mailto:emorhei@gmail.com
mailto:emorhei@gmail.com


8 

 

Descrierea activității:  

Activitatea este preconizata pentru invatarea de catre copii 

a regulelor de circulatie, securitatea acestora in 

strada,studierea si cunoasterea semnelor 

principale,semaforul etc. 

Se va desfasura prin jocuri de rol, concursuri, filmulete. 

Donatii jucarii,vestimentatie,carti pentru beneficiarii EM. 

 Denumirea activității: Fii bun ori de cite ori poți! 

 

Locul desfășurării: Orhei 

Ora: 13.00 
Descrierea activității: Acțiune de caritate - Un grup de 

tineri voluntari vor merge la casa unui bătrîn vulnerabil 

care are în îngrijire un copil și vor realiza o acțiune de 

caritate – produse, haine. 

Cspt Orhei Asistența Socială 

Comunitară, voluntarii 

Cspt Orhei 

Persoane în etate ana.caziuc@mail.ru 

GSM: 069553932 
 

 Denumire activității: Frizerie socială  

Locul desfășurării: Azilul de Bătrâni, Susleni. 

Ora: 14:00-16:00 

Descrierea activității: Activitatea desfășurată de către 

elevii gr.41 Asistență Socială va avea un caracter socio-

cultural-artistic. Scopul activității este promovarea 

sănătății mentale prin menținerea aspectului exterior, al 

sănătății corpului și    implicarea persoanelor cazate în 

cămin în acțiuni de socializare. Elevii își propun în 

agendă, pe lîngă înfrumusețarea podoabei capilare,  

activități precum: boxa cu întrebări captivante, jocuri de 

dame, dansuri.  

Freza va fi efectuată de către un frizer din cadrul Frizeriei 

Sociale din Or. Orhei.  

Jocurile de masă vor fi procurate de către elevi și cadonate 

persoanelor din azil. 

 Materiale necesare: 4 piese de șah,  boxă cu bilețele, 

laptop, transport. 

 

Colegiul „Vasile 

Lupu”din Orhei 

 

Azilul de Bătrâni, Susleni; 

Frizeria Socială; 

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecție a Familiei Orhei 

 

 

Persoane vârstnice 

solitare, persoane 

cu dizabilități. 

 
Tatiana Calugher 

e-mail: 

calughertatiana

@mail.ru  

tel. 078733762 

 

 

 

 Denumire activității:Sunt pentru localitate  

Locul desfășurării: S.Lucășeuca, parcul 

Ora: 15:00 

I.P.Gimnaziul 

Lucășeuca 

-  

Locuitorii satului 

 

liudapopov@yahoo.

com, 

069917859 

 

mailto:ana.caziuc@mail.ru
mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:liudapopov@yahoo.com
mailto:liudapopov@yahoo.com
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Descrierea activității:  

1. Reamenajarea, curățirea zonei din parcul satului 

Joi  

4 oct. 
Denumirea activității: Fii atent la trecere! 

 

Locul desfășurării:  

Ora: 07.00-0.8.00 
Descrierea activității: Bunicii grijulii ajută, ghidează 

copiii să traverseze strada la  trecerea de pietoni 

 

AO ”Bunicii grijulii” IP Orhei Elevi GSM: 079417409  

Denumire activității: Fac ce vreau, dar stiu ce fac! 

 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic Alecu Russo 

Ora: 8-8.45 

Descrierea activității: Educatie de la egal la egal despre 

alimentatie sanatoasa, sexualitate, prevenirea bullyingului 

si a consumului de substante 

Voluntarii Cspt Liceul Teoretic I.Luca 

Caragiale 

 

 Clasa X Olga Tighineanu  

Denumirea activității: Botoșei și căciulițe pentru băieți 

și fetițe 
 

Locul desfășurării: Cspt orhei 

Ora: 10.00-12.00 

Descrierea activității:  

Atelier hand made de confecționare prin împletire a 

botoșeilor și căciulițelor pentru copii, destinat femeilor 

însărcinate și tinerelor mămici.  

 

Școala mamelor Cspt Orhei Femei însărcinate și 

tinerele mame 

Maria Șișcova 

GSM: 079312899/ 

30180 

 

 

Denumire activității: „In lumea povestilor” 

 

Locul desfășurării: Institutia Publica ”Gimnaziul 

Putintei”-Centru de resurse. 

 

Ora: 12:00-15:00 

Descrierea activității: 

Descopera lumea magica a povestilor prin jocuri,teatru, 

puzzle, ghicitori etc. 

DGASPF Orhei 

Serviciul Social 

Echipa Mobila 

Institutia Publica 

”Gimnaziul Putintei” 

Copii cu dizabilitati 

7 beneficiari, elevii 

gimnaziului 

emorhei@gmail.co

m 

 

 

mailto:emorhei@gmail.com
mailto:emorhei@gmail.com
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Denumirea activității: Doctorul cărților 

 

Locul desfășurării: Filiala Biblioteca pentru Copii ”Ion 

Crangă” 

Ora: 13.00 -15.00 

Descrierea activității: Atelier de reparație a cărților  

Filiala Biblioteca 

pentru Copii 

„Ion Creangă”  

 

Voluntarii și beneficiarii 

bibliotecii 

Utilizatorii 

bibliotecii 

bibliotecacopii.orhe

i@gmail.com  

 

023521360 

 

 Denumirea activității: Împreună pentru mediul 

înconjurător! 

 

Locul desfășurării: Slobozia Doamnei 

Ora: 13.00-15.00 

Descrierea activității: Acțiune de salubrizare 

Bibliorteca Publică 

Filiala Slobozia 

Doamnei 

- Membrii 

comunității 
bibliotecasldoamn

ei@gmail.com 

023530681 

 

 Denumire activității: Jocuri dezvoltative 

Locul desfășurării: Casa Comunitara Mitoc 

Ora:17:00 

Descrierea activității: Tinerii cu dizabilități din serviciu 

vor învăța prin joc părțile corpului și își vor dezvolta 

motricitatea fină a mâinilor. 

A.O. Keystone 

Moldova 

Serviciul Social Casă 

Comunitară s. Mitoc 

 Tinerii cu 

dizabilități din 

Serviciul Social 

Casă Comunitară 

Vasile Cebotari 

069329078 

thegreatvasile@g

mail.com 

  
Doina Cuțulab 

068208202 

khsima@keystone

humanservices.or

g 

 

 

Vineri 

5 oct. 
Denumirea activității: Fii atent la trecere! 

 

Locul desfășurării:  

Ora: 07.00-0.8.00 
Descrierea activității: Bunicii grijulii ajută, ghidează 

copiii să traverseze strada la  trecerea de pietoni 

 

AO ”Bunicii grijulii” IP Orhei Elevi GSM: 079417409  

mailto:bibliotecacopii.orhei@gmail.com
mailto:bibliotecacopii.orhei@gmail.com
mailto:bibliotecasldoamnei@gmail.com
mailto:bibliotecasldoamnei@gmail.com
mailto:thegreatvasile@gmail.com
mailto:thegreatvasile@gmail.com
mailto:khsima@keystonehumanservices.org
mailto:khsima@keystonehumanservices.org
mailto:khsima@keystonehumanservices.org
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Denumirea activității: Atelier de creație 

 

Locul desfășurării: CCSM Orhei 

Ora: 10.00 

Descrierea activității: Atelier de creație dedicat zilei 

Internaționale a Sănătății Psihice 

 

CCSM Orhei Specialiștii de la egal la 

egal CCSM 

Persoanele în etate Velișca Victoria 

GSM: 060128262 

 

Denumire activității: Voluntariat pentru mediu   

 

Locul desfășurării: Parcul din comuna Pelivan  

Ora: 13.00 

Descrierea activității: Activitate de salubrizare a parcului 

din localitatea Pelivan   

  

 

IP Gimnaziul Pelivan 

 

Grupul de voluntari 

clasa VI-IX 

APL 
Membrii 

comunității 

ciloci_galina@yaho

o.com 

 

 

Denumirea activității: Tratăm cu zâmbete și culori 

 

Locul desfășurării: IMSP SR Orhei, secția de Pediatrie 

Ora: 14.00 
Descrierea activității: Pictură pe față pentru copii, 

activități de desen cu tematica Modul sănătos de viață, 

citire de povești pentru copii 

 

CSPT Orhei IMSP SR Orhei, secția de 

Pediatrie 

Copiii internați în 

IMSP SR Orhei, 

secția de Pediatrie 

Caziuc Ana 

GSM: 069553932 

 

 

Denumirea activității: Dăruiește o carte!  

 

Locul desfășurării: IMSP SR Orhei, secția de Pediatrie 

Ora: 14.00 

Descrierea activității:  

Cartea este un cadou pe care poţi să îl desfaci o dată, şi 

încă odată, şi încă odată… Garrison Keillor 

Acțiune de colectare     și donație de carte pentru copii și 

adolescenți în cadrul  IMSP SR Orhei, secția de Pediatrie 

 

CSPT Orhei IMSP SR Orhei, secția de 

Pediatrie 

Copiii internați în 

IMSP SR Orhei, 

secția de Pediatrie 

Caziuc Ana 

GSM: 069553932 

 

 

 Denumire activității:Suntem dispuși să ajutăm 

Locul desfășurării: S.Lucășeuca 

Ora: 9:00, 05 octombrie 

Descrierea activității: 3 grupe de elevi vor îndeplini 

activitățile:  

1. Curațatul porumbului 

 

I.P.Gimnaziul 

Lucășeuca 

 Dna Nina Voicu, 

pensionar, locuiește 

singură 

 

069479116 

 

mailto:ciloci_galina@yahoo.com
mailto:ciloci_galina@yahoo.com
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2. Culesul poamei 

3. Tăiatul și aranjarea lemnelor de foc 

 Denumire activității: „O zi mai bună împreumă” 

Locul desfășurării: Spitalul de Psihiatrie Orhei 

Ora: 14:00-16:00 

Descrierea activității: Scopul activității este socializarea 

cu vârstnicii din cadrul Spitalului de Psihiatrie și 

implicarea în activități cultural-artistice. Agenda   zilei 

propune cântece, recital de poiezie, dansuri. Elevii îsi 

propun la finalul activității  să servească pacienții cu 

dulciuri și fructe. 

 Materiale necesare: laptop, boxe, transport.  

 

 

Colegiul „Vasile 

Lupu”din Orhei 

 

Spitalul de Psihiatrie Orhei 

 

 

Persoane vârstnice 

cu boli psihice. 

Svetlana 

Plămădeală 

e-mail: 

svetlana1151@r

ambler.ru   
tel. 061136233 

 
Tatiana Calugher 

e-mail: 

calughertatiana

@mail.ru  
tel. 078733762 

 

 Denumirea activității: Împreună pentru o bibliotecă 

modernă 

 

Locul desfășurării: Biblioteca Publică Filiala Lupoaica 

Ora: 12.00-15.00 

Descrierea activității: Igienizarea și crearea unui design 

modern de bibliotecă 

 

Biblioteca Publică 

Filiala Lupoaica 

Utilizatorii bibliotecii Utilizatorii 

bibliotecii 
rusu.marinamd@

gmail.com 

069065445 

 

Denumirea activității: Întîlnire și discuții cu voluntarii 
 

Locul desfășurării: Biblioteca publică Filiala Nordic 

Ora: 13.00-15.00 

Descrierea activității: Club de discuție despre 

voluntariat. 

Biblioteca publică 

Filiala Nordic 

- Utilizatorii 

bibliotecii 
bibliotecanordic

@gmail.com 

023529574 

 

mailto:svetlana1151@rambler.ru
mailto:svetlana1151@rambler.ru
mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:calughertatiana@mail.ru
mailto:rusu.marinamd@gmail.com
mailto:rusu.marinamd@gmail.com
mailto:bibliotecanordic@gmail.com
mailto:bibliotecanordic@gmail.com
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Denumire activității:,, Mai aproape de cei suferinzi” 

 

Locul desfășurării: Centru Ingrijiri Paliative Pediatrice,, 

Casa Angelus”  

Ora: 14.00 -17.00 

Descrierea activității: Un grup de fete din Gimnaziul 

Isacova vor petrece citeva ore alaturi de copiii din ,,Casa 

Angelus” organizind mai multe activitati impreuna. 

Centrul,,Casa 

Angelus” 

un grup de fete din 

localitateâ 

 

Copii din 

Centrul,,Casa 

Angelus” 

rodica10121972@g

mail.com 

 

069561567 

 

Denumirea activității: O carte între apus și naștere 

 

Locul desfășurării: Azilul de bătrîni din s. Susleni 

Ora: 15.00-17.00 
Descrierea activității: Colectarea cărților de la biblioteci 

oferirea bătrânilor de la azilul din Susleni 

 

Centrul de Tineret 

Orhei 

Bibliotecile din Raionul 

Orhei 

Bătrînii de la Azilul 

de bătrîni din s. 

Susleni 

Liliana Cicală  

Denumirea activității: Deprinderi de viață 

 

Locul desfășurării: Casa ”Speranța” din Orhei 

Ora: 15.00-17.00 

Descrierea activității: Coordonatoarea Casei Speranța, 

va pregăti împreună cu și pentru beneficiarii casei 

copturi din foietaj cu carne și legume. 

 

Casa Speranța Cspt Orhei Beneficiarii Casei 

Speranța 

Olena Crudu 

GSM: 068292610 

 

 

Denumirea activității: Ajutăm pe cei mai triști ca noi 

 

Locul desfășurării: or. Orhei 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității: Vizită la persoanele în etate la 

domiciliu 

 

Bibliorteca Publică 

Filiala Slobozia 

Doamnei 

- Bătîni singuratici bibliotecasldoamn

ei@gmail.com 

023530681 

 

Sâmbătă 

6 oct. 
Denumirea activității: Cursuri gratuite de limba englză 

 

Locul desfășurării: Biserica ”Casa lui Isus Hristos” 

Ora: 12.00 

Descrierea activității: Ore de engleză gratuite pentru 

începători, predate de vorbitori nativi de limba engleză. 

 

Biserica ”Casa lui 

Isus Hristos” 

- Copii, adolescenți, 

tineri 

GSM: 068407222  

mailto:rodica10121972@gmail.com
mailto:rodica10121972@gmail.com
mailto:bibliotecasldoamnei@gmail.com
mailto:bibliotecasldoamnei@gmail.com
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Denumirea activității: ”Cum să acord primul ajutor 

medical?” 

 

Locul desfășurării: Centrul de Sănătate Prietenos 

Tinerilor Orhei 

Ora: 12.00-14.00 

Descrierea activității: Activități de acordare a primului 

ajutor medical 

 

Centrul de Sănătate 

Prietenos Tinerilor 

Orhei 

 

 Adolescenți, tineri, 

adulți 

Ainura 

Abdulraghimov 

GSM: 078335515 

 

 Denumirea activității: Povesti de voluntariat 

 

Locul desfășurării: Cspt Orhei 

Ora: 14.00-15.00 

Descrierea activității: Activitate de discutare a 

saptaminii de voluntariat si a impresiilor de implicare 

SNV la o atmosfera calda cu ceai, muzica si prajituri. 

Cspt Orhei Voluntarii Cspt Voluntarii Cspt, alti 

participanti SNV 

  

Duminică 

7 oct. 
Denumirea activității: Gala Voluntarilor 

 

Locul desfășurării: Biblioteca Publică A. Donici 

Ora: 10.00 
Descrierea activității: Activitate de recunoaștere a 

meritelor celor mai activi voluntari din Orhei 

Biblioteca Publică A. 

Donici 

 

CSPT Orhei Voluntarii 

bibliotecii 
biborhei@gmail.c

om 

stepanidasiirbu68

@gmail.com 

06729244 

 

Denumirea activității:  

 

Locul desfășurării:  

Ora:  

Descrierea activității:  

     

     

 

 

mailto:biborhei@gmail.com
mailto:biborhei@gmail.com
mailto:stepanidasiirbu68@gmail.com
mailto:stepanidasiirbu68@gmail.com

