
   

 

 

 

 

 

RAPORT 

Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 

 

 

Ediţia a XI-a, 1-7 octombrie 2018 

 



 

2 
 

 

 
CE ESTE SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI ................................................................................2 

SNV EDIȚIA 2018 ÎN CIFRE ..................................................................................................................................2 

SNV 2018 ÎN PRESĂ ............................................................................................................................................2 

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN SNV 2018..............................................................................................................2 

ORGANIZATORII SNV 2018 ................................................................................................................................2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul este elaborat de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), 

Secretariatul Coaliției pentru promovarea Legii și activităților de voluntariat, în baza datelor 

furnizate de către Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2018, în cadrul proiectului „SNV 2018 – 

Hai în gașca voluntarilor!” din cadrul Programului anual de Granturi al MECC pentru 

organizatțiile de tineret. Organizarea SNV în UTAG a fost posibilă și datorită suportului Fundației 

Soros-Moldova și al Asociației Obștești „VESTA”.  
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), sub genericul „Hai în gaşca voluntarilor!”, este cel 

mai mare eveniment anual de promovare a voluntariatului la nivel naţional organizat de Coaliţia 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). Evenimentul este 

unic prin implicarea organizaţiilor societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, biserici etc.), a 

autorităţilor publice centrale şi locale, a mass-mediei, a business-ului responsabil social, precum şi 

a persoanelor publice şi cetăţenilor cu spirit civic. SNV este dedicat atât persoanelor care nu s-au 

implicat niciodată în activităţi de voluntariat, dar care intenţionează să se implice şi aşteaptă în 

acest sens o ocazie potrivită, cât şi voluntarilor activi din Republica Moldova care promovează 

implicarea şi coeziunea socială. Toate ediţiile au fost coordonate de Asociaţia Obştească „Tinerii 

pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. 

 

SNV 2007, ediţia a I-a, a fost organizat pentru prima dată în Republica Moldova la iniţiativa 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţii de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) pe baza 

modelelor din SUA, Canada, Australia şi România. Evenimentul a demonstrat comunităţilor şi 

instituţiilor publice importanţa voluntariatului pentru Moldova şi necesitatea existenţei unui cadru 

legislativ şi normativ în acest domeniu. 

 

SNV 2008, ediţia a II-a, a implicat în activităţi de voluntariat persoane publice, cum ar fi politicieni, 

oameni de afaceri şi jurnalişti, precum şi lideri ai ONG-urilor. Evenimentul a fost susţinut de 

Parlamentul Republicii Moldova (s-au implicat preşedintele Parlamentului şi deputaţi din fracţiuni 

diferite ale partidelor politice), miniştri, viceminiştri, primarul Chişinăului etc. Au fost desfăşurate 

acţiuni ecologice, ajutor la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi sau în etate, activităţi pentru copii 

abandonaţi, ateliere art-terapie, activităţi cu persoane din grupuri social-vulnerabile, activităţi cu 

persoanele care suferă de maladii oncologice, vizite în familiile aflate în dificultate, activităţi care 

implică deţinuţii, persoane care se reabilitează în urma consumului de droguri sau care trăiesc cu 

HIV/SIDA. Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2009, ediţia a III-a, a implicat în activităţi practice de voluntariat vedete din showbiz, cum ar fi 

Adrian Ursu, Aura, Cristi Aldea Teodorovici, Georgeta Voinovan, Nata Albot etc. S-au desfăşurat 

activităţi de integrarea socială a copiilor abandonaţi, de luptă împotriva fumatului, activităţi cu 

persoane cu dizabilităţi, mese rotunde, activităţi de prevenire şi stopare a violenţei în familie, 

acţiuni ecologice, flashmob-uri, „Zebra 1” (acţiune de prevenire şi siguranţa în trafic) etc. Raportul 

evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2010, ediţia a IV-a, s-a făcut remarcat prin implicarea în activităţi de voluntariat a femeilor 

care sunt un exemplu pentru Republica Moldova şi a comunităţilor din business. S-a pus accent pe 

promovarea voluntariatului în mediul oamenilor de afaceri. SNV-ul a fost lansat prin evenimentul 

„Audieri parlamentare asupra proiectului de lege cu privire la voluntariat”. Au urmat diverse 

ateliere, întâlniri cu copiii din orfelinate, activităţi ecologice (curăţarea lacurilor, amenajarea 

parcurilor etc.), activităţi cu persoanele cu dizabilităţi, ateliere de joacă cu copiii din Spitalul 

CE ESTE SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 

https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv_2008
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv_2009
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Oncologic, flashmob-uri, amenajarea locurilor publice şi a pasajelor subterane. Raportul 

evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2011, Ediţia a V-a, cu sloganul ,,Voluntariat pentru satele Moldovei”, a avut ca tematică 

promovarea voluntariatului în localităţile rurale. În acest sens s-au desfăşurat acţiuni în satele din 

mai multe raioane ale ţării în domeniul informării despre traficul de fiinţe umane, voluntariat 

european, jocuri cu copiii spitalizaţi, activităţi cu copii cu dizabilităţi, ludobus (vehicul dotat cu 

diverse jocuri şi ateliere de creaţie), acţiuni de salubrizare, târg de ONG-uri, „Zebra 2” etc. În 

cadrul evenimentului, în contextul Anului European al Voluntariatului, s-a desfăşurat prima 

Conferinţă Naţională a Voluntariatului, care a avut ca scop stabilirea mecanismelor de 

implementare a Legii voluntariatului în vederea creării condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea 

activităţii de voluntariat. Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2012, ediţia a VI-a, a consolidat lucrul în teritoriu fiind realizate numeroase activităţi, 

campanii sociale, dezbateri şi instruiri în domeniul voluntariatului , târguri cu oferte şi acţiuni de 

binefacere, şezători , ludoteci, „Zebra 3” etc. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.  

 

SNV 2013, ediţia a VII-a, a antrenat, în premieră, mai mulţi Coordonatori Raionali SNV care au 

organizat mai multe activităţi de promovare a voluntariatului în teritoriu. S-au desfășurat diverse 

seminare tematice, sesiuni de instruire şi mese rotunde, campanii, activităţi de informare în 

domeniul colectării de fonduri, al sănătăţii şi al ecologiei, Concert pentru rezidenţii Azilului 

Republican de Bătrâni, teatru social privind combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, 

campania antifumat, deplasarea şi vizitarea a 10 familii vulnerabile etc. Raportul evenimentului 

poate fi văzut aici. 

 

SNV 2014, ediţia a VIII-a, s-a desfăşurat în perioada 19 – 26 octombrie 2014. Pentru a informa şi 

mobiliza actorii interesaţi din raioane au fost delegați 2 Coordonatori Municipali şi 8 Coordonatori 

Raionali SNV 2014. Evenimentul a avut loc în 11 raioane şi 47 de localităţi, în total fiind organizate 

362 de activităţi.  Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2015, ediţia a IX-a, s-a desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2015. Au fost selectaţi 25 de 

Coordonatori Raionali / Municipali care să informeze și să mobilizeze actorii relevanmți. 

Evenimentul s-a desfășurat în 20 raioane şi 57 de localităţi. În ansamblu, în SNV 2015 au fost 

organizate 120 de evenimente cu 138 de activităţi, fiind implicați 1 602 voluntari care au efectuat 

7 934,5 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 89 263,13 MDL. Raportul 

evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2016, ediția a X-a, s-a desfăşurat în perioada 17 – 23 octombrie 2016. Pentru a informa şi 

mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 33 de Coordonatori Raionali / Municipali, pregătirea 

cărora a avut loc în cadrul a 3 ședințe raionale. În total în SNV 2016 au fost organizate 680 de 

activități cu 874 de acțiuni fiind implicate în total 560 de organizații și 19 609 voluntari care au 

efectuat 93 409 ore de voluntariat. Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_final_snv_2010
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv__2011
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raportul_snv_2012_pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/final_raport-snv-2013.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_raport-snv-2014.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/raport-sns-2015-final.pdf
https://tdvmoldova.wordpress.com/rapoarte/raport-snv-2016/
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Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 35 de Coordonatori Raionali / 

Municipali: 23 Consilii Raionale, 2 Primării, 1 instituție publică și 9 ONG-uri. Vedeți lista 

coordonatorilor aici). În total, pe parcursul SNV 2017 au fost organizate 983 de activități cu 1387 

de acțiuni, fiind implicate în total 409 de organizații care au coordonat activitățile de voluntariat. 

S-au realizat 1926 de parteneriate, 1273 fiind ale autorităților / instituțiilor publice, 397 ale 

organizațiilor societății civile, 113 ale organizațiilor comerciale și 143 ale partenerilor media.  La 

evenimente au participat ca beneficiari direcți 215 070 persoane şi 31 565 vizitatori, în total 246 

635 persoane. În SNV 2017 au fost implicați 23 186 voluntari (9 616 bărbați și 13 570 femei) care 

au efectuat 66 252, 28 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 933 494, 64 MDL. 

Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

 

 

 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a XII-a, s-a 

desfăşurat în perioada 1 – 7  octombrie 2018.  

Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment menit să mobilizeze cât mai multe 

organizații și voluntarii cu care acestea lucrează, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru 

a atrage sprijinul comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor din anul 2007.  

Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 37 de Coordonatori Raionali / 

Municipali: 27 Consilii Raionale (Anenii Noi, Briceni, Cantemir, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Cearîr-

Lunga, Comrat, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, 

Leova, Nisporeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni și Vulcănești), 

1 Primărie (Soroca)  1 instituție publică (Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei) și 8 ONG-

uri (A.O. Feedback, A.O. Perspectiva, A.O. Tinerele Femei Cernoleuca, A.O. „Nufărul”, Asociaţia 

pentru Educaţie Neoumanist, A.O. Prudens, A.O. „Afina” și Consiliul Național al Tineretului din 

Moldova). 

În total, pe parcursul SNV 2018 au fost organizate 1331 de activități cu 1693 de acțiuni, fiind 

implicate în total câteva sute de organizații care au coordonat activitățile de voluntariat. S-au 

realizat 1636 de parteneriate, 946 fiind ale autorităților / instituțiilor publice, 292 ale 

organizațiilor societății civile, 122 ale organizațiilor comerciale și 276 ale partenerilor media.  

La evenimente au participat ca beneficiari direcți 304 397 persoane şi 30 470 vizitatori, în total  

335 137 persoane. În SNV 2018 au fost făcute 74 283 de prezențe de volutnari la activitățile de 

volutnariat (circa 60 000 de volutnari) care au efectuat 119 111,78 ore de voluntariat, costul 

muncii voluntare fiind de 1 835 408,05 MDL. Găsiți calendarele cu activități AICI.  

La organizarea evenimentelor au contribuit circa 5 784 de sponsori şi finanţatori, dintre care 468 

persoane juridice și 5 316 persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MECC a 

fost de 345 161,54 MDL din care 126 898,21 MDL contribuţii în bani şi 218 263,33 MDL contribuţii în 

natură (produse). Au fost utilizate 13 097 materiale promoţionale care au costat 63 522,57 MDL. Aici 

nu sunt incluse materialele promoționale (tricouri, insigne) elaborate de TDV în cadrul proiectului cu 

MECC. Datele statistice cu privire la implicarea în SNV 2018 sunt disponibile AICI.  

SNV EDIȚIA 2018 ÎN CIFRE 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/05/invitatie-la-implicare-in-snv-2017-2/
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2018/02/raport-snv-2017.pdf
http://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2018/11/23/calendare-cu-activitati-si-date-statistice-snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/rapoarte/date-statistice-snv-2018/
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Au fost raportate 276 de parteneriate realizate cu (new) media, fiind documentate 60 de apariții 

media în presa scrisă națională, locală și online (televiziune, radio, ziare, reviste, blog-uri etc.), 4 

001 de distribuiri pe rețelele sociale și 62 de apariții pe site-urile web ale autorităților publice 

centrale și locale, instituțiilor publie, asociațiilor obșești și business-ului.  

 

Mediatizarea SNV 2018 a fost realizată de către diverse surse media naționale și locale, cum ar fi: 

 

Instituția Subiect Data Link 

CahulEvents.md Invitație la implicare în 

SNV 2018 

21.08.201

8 

http://www.cahulevents.md/ro/listin

g/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-

la-implicare-%C3%AEn-snv-

2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rO

LUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7Y

IohBSxhf-XHqk 

ZiareLive.ro Poți fi și tu voluntary! 

Află cum și când 

17.09.201

8 

https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-

si-tu-voluntar-afla-cum-si-

cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaS

qWpa3EHZGHtukP-

pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY 

Expresul.md Poți fi și tu voluntary! 

Află cum și când 

17.09.201

8 

https://www.expresul.md/2018/09/1

7/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-

cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-

tXhTzddpQ-

yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow 

Diez.md Dezbateri, instruiri și 

acțiuni de caritate. 

Participă cu prietenii în 

cadrul Săptămânii 

Naționale a 

Voluntariatulu 

18.09.201

8 

http://diez.md/2018/09/18/dezbateri

-instruiri-si-actiuni-de-caritate-

participa-cu-prietenii-cadrul-

saptamanii-nationale-voluntariatului/ 

 

Unica.md În Moldova se va 

desfășura Săptămâna 

Națională a 

Voluntariatului: Fii 

voluntar, implică-te și 

tu la organizarea 

evenimentului! 

18.09.201

8 

http://unica.md/monden/moldova-

se-va-desfasura-saptamana-nationala-

voluntariatului-fii-voluntar-implica-te-

si-tu-la-organizarea-evenimentului/ 

 

SNV 2018 ÎN PRESĂ 

http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
http://www.cahulevents.md/ro/listing/pm_events/1475-invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018.html?fbclid=IwAR0FatxFbPB7rOLUkJ7RbBf230pjJTAwIHQBAIStB8wv7YIohBSxhf-XHqk
https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaSqWpa3EHZGHtukP-pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY
https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaSqWpa3EHZGHtukP-pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY
https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaSqWpa3EHZGHtukP-pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY
https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaSqWpa3EHZGHtukP-pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY
https://www.ziarelive.ro/stiri/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand.html?fbclid=IwAR0TrLzZWutSaSqWpa3EHZGHtukP-pOLEa7ZZLUERjo556u0_Me6egxGwAY
https://www.expresul.md/2018/09/17/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-tXhTzddpQ-yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow
https://www.expresul.md/2018/09/17/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-tXhTzddpQ-yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow
https://www.expresul.md/2018/09/17/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-tXhTzddpQ-yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow
https://www.expresul.md/2018/09/17/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-tXhTzddpQ-yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow
https://www.expresul.md/2018/09/17/poti-fi-si-tu-voluntar-afla-cum-si-cand/?fbclid=IwAR3BJ26RQV-arKJ-j-1-tXhTzddpQ-yfsXGAyVjDvTRl9bbE6yx5Ujrjlow
http://diez.md/2018/09/18/dezbateri-instruiri-si-actiuni-de-caritate-participa-cu-prietenii-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2018/09/18/dezbateri-instruiri-si-actiuni-de-caritate-participa-cu-prietenii-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2018/09/18/dezbateri-instruiri-si-actiuni-de-caritate-participa-cu-prietenii-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2018/09/18/dezbateri-instruiri-si-actiuni-de-caritate-participa-cu-prietenii-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://unica.md/monden/moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-voluntariatului-fii-voluntar-implica-te-si-tu-la-organizarea-evenimentului/
http://unica.md/monden/moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-voluntariatului-fii-voluntar-implica-te-si-tu-la-organizarea-evenimentului/
http://unica.md/monden/moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-voluntariatului-fii-voluntar-implica-te-si-tu-la-organizarea-evenimentului/
http://unica.md/monden/moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-voluntariatului-fii-voluntar-implica-te-si-tu-la-organizarea-evenimentului/
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Știripozitive.eu Coaliţia pentru 

promovarea legii şi 

activităţilor de 

voluntariat anunță 

Săptămâna Națională a 

Volunariatului, 1-7 

octombrie 2018 

18.09.201

8 

http://www.stiripozitive.eu/libview.p

hp?l=ro&idc=77&id=4273&t=/Stiri-

Pozitive/Comunicate-de-

presa/Coalitia-pentru-promovarea-

legii-si-activitatilor-de-voluntariat-

anunta-Saptamana-Nationala-a-

Volunariatului-1-7-octombrie-2018/ 

Realitatea.md Prima săptămână a 

lunii octombrie va fi 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

19.09.201

8 

https://www.realitatea.md/prima-

saptamana-a-lunii-octombrie-va-fi-

saptamana-nationala-a-

voluntariatului_83886.html 

Moldova9 “Hai în gașca 

voluntarilor”. Vezi cum 

poți deveni și tu 

voluntar 

20.09.201

8 

http://moldova9.com/hai-in-gasca-

voluntarilor-vezi-cum-poti-deveni-si-

tu-voluntar/ 

Regional.md Luna octombrie începe 

cu Săptămâna 

Națională a 

Voluntariatului (SNV) 

2018 la nivel republican 

20.09.201

8 

https://regional.md/luna-octombrie-

incepe-cu-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-snv-2018-la-nivel-

republican/ 

BreakingNews.

md 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului. “Hai în 

gașca voluntarilor” 

20.09.201

8 

https://breakingnews.md/invitatie-la-

implicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-hai-in-gasca-

voluntarilor/ 

Hîncești 24 

Online 

Invitație la Implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

25.09.201

8 

http://hn24.net/invitatie-la-implicare-

in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului/ 

StiriPozitive.eu Ceaiul de la ora 5: 

Discuție neformală cu 

(new)media despre 

voluntariat | 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

26.09.201

8 

http://www.stiripozitive.eu/libview.p

hp?l=ro&idc=77&id=4279&t=%2FStiri-

Pozitive%2FComunicate-de-

presa%2FCeaiul-de-la-ora-5-Discutie-

neformala-cu-newmedia-despre-

voluntariat-Saptamana-Nationala-a-

Voluntariatului&fbclid=IwAR1fstVnvfi

UzBHOJqi4LbRCtW3Pghhopw5zeTYuR

MGwDuAb9EBXIFwFaEE 

Nokta.md В Гагаузии пройдет 

национальная неделя 

27.10.201 http://nokta.md/%D0%B2-

%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%
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волонтерства 8 D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D

0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5/?

fbclid=IwAR3oKuceTO_tO4zt2CnTo0T

TAA4zMFrokeZMKwEfxl7ZoTZuFUNux

7NPzMM 

A-tv.md В Гагаузии пройдет 

национальная неделя 

волонтерства 

27.10.201

8 

http://a-

tv.md/md/index.php?newsid=50794&

fbclid=IwAR1-

OMAiOi4wgyggk20SeWoNMXgWq2U

TxOI3X4ix6OL5K1UPKqUMoNm0360 

Diez.md „Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare!” 

Asociația Tineri pentru 

dreptul la viață au 

lansat o petiție 

27.10.201

8 

http://diez.md/2018/09/27/nu-

transformati-cortegiile-oficiale-

cortegii-funerare-asociatia-tineri-

pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-

petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32N

UcAq-QOLw-sWnGndk-

fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU 

Gagauz.md В Гагаузии пройдет 

национальная неделя 

волонтерства 

27.10.201

8 

http://www.gagauz.md/2018/09/v-

gagauzii-projdet-natsionalnaya-

nedelya-

volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6v

nK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-

OdMrtY8Bd2h4FUl_H0 

ProTV Activiștii cer 

Parlamentului să 

discute despre felul 

cum se deplăsează 

cortegiile oficiale 

28.09.201

8 

https://www.youtube.com/watch?v=

EyJPJ_-

v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0G

OB3TDcpVi-

y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCV

XKg5AGIIhZ68rw 

TV8 „Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare!” 

Petiție și flasmob în 

fața Parlamentului 

28.09.201

8 

http://tv8.md/2018/09/28/nu-

transformati-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare-petitie-si-flasmob-

in-fata-parlamentului/ 
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http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://diez.md/2018/09/27/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-asociatia-tineri-pentru-dreptul-la-viata-au-lansat-o-petitie/?fbclid=IwAR3I8ZpdwbLHI32NUcAq-QOLw-sWnGndk-fig3Im5y6q3UB2X1Gnr4LwaQU
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
http://www.gagauz.md/2018/09/v-gagauzii-projdet-natsionalnaya-nedelya-volonterstva/?fbclid=IwAR3tjtdJLw6vnK5qu1B4yv1KCohh__2u1GzxgLtW-OdMrtY8Bd2h4FUl_H0
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
https://www.youtube.com/watch?v=EyJPJ_-v0u4&feature=share&fbclid=IwAR0GOB3TDcpVi-y0joaaMrjMhesmTCA4Yro9wjyXzSnCVXKg5AGIIhZ68rw
http://tv8.md/2018/09/28/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-petitie-si-flasmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/09/28/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-petitie-si-flasmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/09/28/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-petitie-si-flasmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/09/28/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-petitie-si-flasmob-in-fata-parlamentului/
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Unimedia.info Petiție către Dodon, 

Candu, Filip și Golea: 

„Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare" 

28.09.201

8 

https://unimedia.info/ro/news/bee4c

c42a427da3c/petitie-catre-dodon-

candu-filip-si-golea-nu-transformati-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-

funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFF

a_4bp--

nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7b

vSQKJ4QTUI 

Stiri.md Săptămâna 

Voluntariatului în 

Moldova: Programul de 

acțiuni 

29.09.201

8 

https://stiri.md/article/social/saptam

ana-voluntariatului-in-moldova-

programul-de-

actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4T

p4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--

NGR2TxHR4VeNQ 

Point.md С понедельника 

начинается Неделя 

волонтёрства 

29.09.201

8 

https://point.md/ru/novosti/obschest

vo/s-ponedelnika-nachinaetsia-

nedelia-

volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxU

RTCQJ9-

IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO

5Xjjlw 

Ipn.md De luni începe 

Săptămâna 

Voluntariatului 

29.09.201

8 

http://www.ipn.md/ro/societate/938

14?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIM

Q-

APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LM

m9IzqJMg 

Argumentul.info De luni începe 

Săptămâna 

Voluntariatului 

29.09.201

8 

https://argumentul.info/2018/09/29/

de-luni-incepe-saptamana-

voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZN

Yy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRK

w3SWbvNQKRoYcboAR_vs 

Noi.md Începe Săptămâna 

Voluntariatului 

29.09.201

8 

https://noi.md/md/societate/incepe-

saptamina-

voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5S

mskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK

_U-GNr220H8SXp9saMd8 

https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://unimedia.info/ro/news/bee4cc42a427da3c/petitie-catre-dodon-candu-filip-si-golea-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html?fbclid=IwAR0s4eRj7TFFa_4bp--nyyApIPtc3TpbcT2FHFsWGCm1cug7bvSQKJ4QTUI
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://stiri.md/article/social/saptamana-voluntariatului-in-moldova-programul-de-actiuni?fbclid=IwAR1sf_8qPvoiMdD4Tp4ZTY6M47kFrv4fPmVSJGdX8SX_--NGR2TxHR4VeNQ
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/s-ponedelnika-nachinaetsia-nedelia-volontiorstva?fbclid=IwAR2bUqQyAxURTCQJ9-IuY9qr17lixSz4ZjjnjBNxaIA8ytkGKiVkO5Xjjlw
http://www.ipn.md/ro/societate/93814?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIMQ-APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LMm9IzqJMg
http://www.ipn.md/ro/societate/93814?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIMQ-APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LMm9IzqJMg
http://www.ipn.md/ro/societate/93814?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIMQ-APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LMm9IzqJMg
http://www.ipn.md/ro/societate/93814?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIMQ-APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LMm9IzqJMg
http://www.ipn.md/ro/societate/93814?fbclid=IwAR1_JBWD8AduopjfugIMQ-APswOmRhaR7akP9hJXc2y4x7se0LMm9IzqJMg
https://argumentul.info/2018/09/29/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZNYy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRKw3SWbvNQKRoYcboAR_vs
https://argumentul.info/2018/09/29/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZNYy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRKw3SWbvNQKRoYcboAR_vs
https://argumentul.info/2018/09/29/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZNYy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRKw3SWbvNQKRoYcboAR_vs
https://argumentul.info/2018/09/29/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZNYy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRKw3SWbvNQKRoYcboAR_vs
https://argumentul.info/2018/09/29/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/?fbclid=IwAR0gtdf1ZNYy1NOQYGvjB7ZftRgw_w5mTWZRqRKw3SWbvNQKRoYcboAR_vs
https://noi.md/md/societate/incepe-saptamina-voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5SmskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK_U-GNr220H8SXp9saMd8
https://noi.md/md/societate/incepe-saptamina-voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5SmskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK_U-GNr220H8SXp9saMd8
https://noi.md/md/societate/incepe-saptamina-voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5SmskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK_U-GNr220H8SXp9saMd8
https://noi.md/md/societate/incepe-saptamina-voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5SmskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK_U-GNr220H8SXp9saMd8
https://noi.md/md/societate/incepe-saptamina-voluntariatului?fbclid=IwAR1qkp1Jx5SmskDLfFQO0mW7vwesDyE29nEV1GK_U-GNr220H8SXp9saMd8
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Deschide.md Urmează 7 zile de 

implicare. De luni 

începe Săptămâna 

Voluntariatului 

29.09.201

8 

https://deschide.md/ro/stiri/social/37

321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-

implicare-De-luni-%C3%AEncepe-

S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-

Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9b

GHRSrRjUsG3GV-

BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-

voPXH3AXA 

Diez.md Pe 1 octombrie începe 

Săptămâna 

Voluntariatului. Cum te 

poți implica și tu în 

activitățile planificate 

30.09.201

8 

http://diez.md/2018/09/30/pe-1-

octombrie-incepe-saptamana-

voluntariatului-cum-te-poti-implica-si-

tu-activitatile-planificate/ 

TVR Moldova De luni începe 

Săptămâna 

Voluntariatului 

30.09.201

8 

http://m.tvrmoldova.md/social/de-

luni-incepe-saptamana-

voluntariatului/ 

 

HotNews.md Poliția din R. Moldova 

se alătură celui mai 

mare eveniment de 

promovare a 

voluntariatului 

30.09.201

8 

http://www.hotnews.md/articles/vie

w.hot?id=52563&fbclid=IwAR1hWM3

POuTJsRzBdfj4CWVrOiO2RgbEAE5EP_

-tGuaHKjK8X0lx5H07jXg 

Agora.md De mâine începe 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului. 

Implică-te și tu!  

 

30.09.201

8 

https://agora.md/stiri/50092/de-

maine-incepe-saptamana-nationala-a-

voluntariatului--implica-te-si-tu 

 

TV8 De mâine începe 

Săptămâna 

Voluntariatului 

 

30.09.201

8 

http://tv8.md/2018/09/30/de-maine-

incepe-saptamana-voluntariatului/ 

Ea.md De astăzi începe 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018: 

„Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

01.10.201

8 

http://ea.md/de-astazi-incepe-

saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2018-nu-transformati-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-

funerare/ 

https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
https://deschide.md/ro/stiri/social/37321/Urmeaz%C4%83-7-zile-de-implicare-De-luni-%C3%AEncepe-S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-Voluntariatului.htm?fbclid=IwAR2Q9bGHRSrRjUsG3GV-BHY5KRwsO1tUW6LZ9JYJr_PBupY0N-voPXH3AXA
http://diez.md/2018/09/30/pe-1-octombrie-incepe-saptamana-voluntariatului-cum-te-poti-implica-si-tu-activitatile-planificate/
http://diez.md/2018/09/30/pe-1-octombrie-incepe-saptamana-voluntariatului-cum-te-poti-implica-si-tu-activitatile-planificate/
http://diez.md/2018/09/30/pe-1-octombrie-incepe-saptamana-voluntariatului-cum-te-poti-implica-si-tu-activitatile-planificate/
http://diez.md/2018/09/30/pe-1-octombrie-incepe-saptamana-voluntariatului-cum-te-poti-implica-si-tu-activitatile-planificate/
http://m.tvrmoldova.md/social/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/
http://m.tvrmoldova.md/social/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/
http://m.tvrmoldova.md/social/de-luni-incepe-saptamana-voluntariatului/
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=52563&fbclid=IwAR1hWM3POuTJsRzBdfj4CWVrOiO2RgbEAE5EP_-tGuaHKjK8X0lx5H07jXg
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=52563&fbclid=IwAR1hWM3POuTJsRzBdfj4CWVrOiO2RgbEAE5EP_-tGuaHKjK8X0lx5H07jXg
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=52563&fbclid=IwAR1hWM3POuTJsRzBdfj4CWVrOiO2RgbEAE5EP_-tGuaHKjK8X0lx5H07jXg
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=52563&fbclid=IwAR1hWM3POuTJsRzBdfj4CWVrOiO2RgbEAE5EP_-tGuaHKjK8X0lx5H07jXg
https://agora.md/stiri/50092/de-maine-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului--implica-te-si-tu
https://agora.md/stiri/50092/de-maine-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului--implica-te-si-tu
https://agora.md/stiri/50092/de-maine-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului--implica-te-si-tu
http://tv8.md/2018/09/30/de-maine-incepe-saptamana-voluntariatului/
http://tv8.md/2018/09/30/de-maine-incepe-saptamana-voluntariatului/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
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cortegii funerare!” 

 

 

TV8 „ZEBRA 5: Nu 

transformați cortegiile 

oficiale în cortegii 

funerare!” Flashmob în 

fața Parlamentului 

 

01.10.201

8 

http://tv8.md/2018/10/01/video-

zebra-5-nu-transformati-cortegiile-

oficiale-in-cortegii-funerare-flashmob-

in-fata-parlamentului/ 

Unimedia.info „Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare”: Mai 

mulți activiști au cerut 

„respect în trafic ” 

01.10.201

8 

https://unimedia.info/index.php/ro/n

ews/4eddc0646bf0089e/nu-

transformati-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare-mai-multi-activisti-

au-cerut-respect-in-trafic.html 

ProTV Mai multi activisti au 

protestat in fata 

Parlamentului, 

Guvernului si a 

Resedintei de Stat: au 

cerut oficialilor care 

beneficiaza de paza si 

cortegii sa nu uite ca in 

trafic sunt si alti 

oameni 

 

01.10.201

8 

http://mobi.protv.md/stiri/actualitate

/mai-multi-activisti-au-protestat-si-

au-adus-coroane-funerare-din---

2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4O

Lt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98

cZtrFPk06ohbAGujKY 

 

Agora.md Flashmob „ZEBRA 5” 01.10.201

8 

https://agora.md/stiri/50119/conduc

erea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-

plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-

accidentul-cu-implicarea-lui-igor-

dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNG

n3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--

Wf5AleqgYr36Gk 

TVR Moldova O petiţie cu 

nemulţumiri legate de 

încălcările coloanelor 

oficiale în trafic, 

transmisă SPPS, 

Preşedinţiei, 

01.10.201

8 

http://m.tvrmoldova.md/actualitate/

petitie-reprezentantii-societatii-civile-

cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-

funerare/ 

http://tv8.md/2018/10/01/video-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-flashmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/10/01/video-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-flashmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/10/01/video-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-flashmob-in-fata-parlamentului/
http://tv8.md/2018/10/01/video-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-flashmob-in-fata-parlamentului/
https://unimedia.info/index.php/ro/news/4eddc0646bf0089e/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-mai-multi-activisti-au-cerut-respect-in-trafic.html
https://unimedia.info/index.php/ro/news/4eddc0646bf0089e/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-mai-multi-activisti-au-cerut-respect-in-trafic.html
https://unimedia.info/index.php/ro/news/4eddc0646bf0089e/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-mai-multi-activisti-au-cerut-respect-in-trafic.html
https://unimedia.info/index.php/ro/news/4eddc0646bf0089e/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-mai-multi-activisti-au-cerut-respect-in-trafic.html
https://unimedia.info/index.php/ro/news/4eddc0646bf0089e/nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-mai-multi-activisti-au-cerut-respect-in-trafic.html
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/mai-multi-activisti-au-protestat-si-au-adus-coroane-funerare-din---2360331.html?fbclid=IwAR3NrvHe4OLt0gVNBm30gCNIZnhJSiPEH5ruFdR98cZtrFPk06ohbAGujKY
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
https://agora.md/stiri/50119/conducerea-spps-ar-putea-fi-audiata-in-plenul-parlamentului--la-o-luna-dupa-accidentul-cu-implicarea-lui-igor-dodon?fbclid=IwAR20767neVgOcfNGn3O3ubKKswaJK0UObqZWMDoeS69--Wf5AleqgYr36Gk
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/petitie-reprezentantii-societatii-civile-cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/petitie-reprezentantii-societatii-civile-cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/petitie-reprezentantii-societatii-civile-cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/petitie-reprezentantii-societatii-civile-cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/petitie-reprezentantii-societatii-civile-cer-demnitarilor-sa-nu-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
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Parlamentului şi 

Guvernului 

 

Ea.md De astăzi începe 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018: 

„Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare!” 

 

01.10.201

8 

http://ea.md/de-astazi-incepe-

saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2018-nu-transformati-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-

funerare/ 

Radio Europa 

Liberă Moldova 

Nu transformaţi 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare 

01.10.201

8 

https://moldova.europalibera.org/a/n

u-transforma%C8%9Bi-cortegiile-

oficiale-%C3%AEn-cortegii-funerare-

/29519649.html 

Stiri.md Protest la Parlament: 

Nu faceți cortegii 

funerare din coloane 

oficiale 

 

01.10.201

8 

https://stiri.md/article/social/flashmo

b-in-fata-parlamentului-nu-

transformati-cortegiile-oficiale-in-

funerare 

 

Radio Chișinău Flashmob în fața 

Parlamentului | „Nu 

transformați cortegiile 

oficiale în cortegii 

funerare”  

 

01.10.201

8 

https://radiochisinau.md/flashmob-

in-fata-parlamentului-nu-

transformati-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare---75708.html 

 

Ld.md „Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare!” | 

Petiție online și 

flashmob la inițiativa 

internauților 

 

01.10.201

8 

http://www.ld.md/ro/stiri/nu-

transformati-cortegiile-oficiale-

cortegii-funerare-petitie-online-si-

flashmob-la 

 

Privesc.eu Flashmob „ZEBRA 5. Nu 

transformați cortegiile 

oficiale în cortegii 

01.10.201

8 

https://www.privesc.eu/arhiva/83793 

 

http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://ea.md/de-astazi-incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
https://moldova.europalibera.org/a/nu-transforma%C8%9Bi-cortegiile-oficiale-%C3%AEn-cortegii-funerare-/29519649.html
https://moldova.europalibera.org/a/nu-transforma%C8%9Bi-cortegiile-oficiale-%C3%AEn-cortegii-funerare-/29519649.html
https://moldova.europalibera.org/a/nu-transforma%C8%9Bi-cortegiile-oficiale-%C3%AEn-cortegii-funerare-/29519649.html
https://moldova.europalibera.org/a/nu-transforma%C8%9Bi-cortegiile-oficiale-%C3%AEn-cortegii-funerare-/29519649.html
https://stiri.md/article/social/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-funerare
https://stiri.md/article/social/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-funerare
https://stiri.md/article/social/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-funerare
https://stiri.md/article/social/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-funerare
https://radiochisinau.md/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---75708.html
https://radiochisinau.md/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---75708.html
https://radiochisinau.md/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---75708.html
https://radiochisinau.md/flashmob-in-fata-parlamentului-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---75708.html
http://www.ld.md/ro/stiri/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-petitie-online-si-flashmob-la
http://www.ld.md/ro/stiri/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-petitie-online-si-flashmob-la
http://www.ld.md/ro/stiri/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-petitie-online-si-flashmob-la
http://www.ld.md/ro/stiri/nu-transformati-cortegiile-oficiale-cortegii-funerare-petitie-online-si-flashmob-la
https://www.privesc.eu/arhiva/83793
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funerare!” 

 

Curentul.md Flashmob la Parlament: 

Nu vrem ca să se 

transforme cortegiile 

oficiale în cortegii 

funerare 

01.10.201

8 

http://curentul.md/stiri/flashmob-la-

parlament-nu-vrem-ca-sa-se-

transforme-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare.html 

Realitatealive.m

d 

LIVE! Flashmob „ZEBRA 

5. Nu transformați 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare!” în 

fața Parlamentului 

Republicii Moldova 

01.10.201

8 

https://realitatealive.md/live-

flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-

in-fa-a-parlamentului-republicii-

moldova---84508.html 

Epochtimes-

romania.com 

Mesaj pentru 

demnitarii moldoveni: 

Nu transformaţi 

cortegiile oficiale în 

cortegii funerare 

02.10.201

8 

http://epochtimes-

romania.com/news/mesaj-pentru-

demnitarii-moldoveni-nu-

transformati-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare---279527 

Radio Făleşti Săptămâna Națională a 

Voluntariatului la 

Fălești 

03.10.201

8 

http://www.cr-

falesti.md/index.php/falesti-

radio/2544-rf-03-10-

2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muC

w4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIg

ahW1uc8lg 

Канал Bas-tv - 

Телевидение 

города 

Басарабяска 

Что значит быть 

волонтером? 

Телемост 

Басарабяска-Комрат 

 

04.10.201

8 

https://www.youtube.com/watch?v=

9oewhva8I3A 

TVBALTI.MD Тренинг “Лидерские 

навыки” 

04.10.201

8 

https://tvbalti.md/2018/10/04/trenin

g-liderskie-

navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkT

j73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr

9rt9DzpLKdG4 

Diez.md Voluntariatul, un stil de 

viaţă frumos pentru 

echipa Mobiasbancă: 

04.10.201

8 

http://diez.md/2018/10/04/voluntari

atul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-

echipa-mobiasbanca-ne-implicam-

http://curentul.md/stiri/flashmob-la-parlament-nu-vrem-ca-sa-se-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html
http://curentul.md/stiri/flashmob-la-parlament-nu-vrem-ca-sa-se-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html
http://curentul.md/stiri/flashmob-la-parlament-nu-vrem-ca-sa-se-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html
http://curentul.md/stiri/flashmob-la-parlament-nu-vrem-ca-sa-se-transforme-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare.html
https://realitatealive.md/live-flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-in-fa-a-parlamentului-republicii-moldova---84508.html
https://realitatealive.md/live-flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-in-fa-a-parlamentului-republicii-moldova---84508.html
https://realitatealive.md/live-flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-in-fa-a-parlamentului-republicii-moldova---84508.html
https://realitatealive.md/live-flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-in-fa-a-parlamentului-republicii-moldova---84508.html
https://realitatealive.md/live-flashmob-zebra-5-nu-transforma-i-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare-in-fa-a-parlamentului-republicii-moldova---84508.html
http://epochtimes-romania.com/news/mesaj-pentru-demnitarii-moldoveni-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---279527
http://epochtimes-romania.com/news/mesaj-pentru-demnitarii-moldoveni-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---279527
http://epochtimes-romania.com/news/mesaj-pentru-demnitarii-moldoveni-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---279527
http://epochtimes-romania.com/news/mesaj-pentru-demnitarii-moldoveni-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---279527
http://epochtimes-romania.com/news/mesaj-pentru-demnitarii-moldoveni-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare---279527
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
http://www.cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/2544-rf-03-10-2018?fbclid=IwAR2hhhpQg1lHnI6muCw4JvxZ_ncsLzYJyYXE87Km7z0QSuPOIgahW1uc8lg
https://www.youtube.com/watch?v=9oewhva8I3A
https://www.youtube.com/watch?v=9oewhva8I3A
https://tvbalti.md/2018/10/04/trening-liderskie-navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkTj73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr9rt9DzpLKdG4
https://tvbalti.md/2018/10/04/trening-liderskie-navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkTj73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr9rt9DzpLKdG4
https://tvbalti.md/2018/10/04/trening-liderskie-navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkTj73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr9rt9DzpLKdG4
https://tvbalti.md/2018/10/04/trening-liderskie-navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkTj73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr9rt9DzpLKdG4
https://tvbalti.md/2018/10/04/trening-liderskie-navyki/?fbclid=IwAR0A20My3uRyXxkTj73Pe06cXxg5p3LnIEVxB8B6RhXOKNr9rt9DzpLKdG4
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
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„Ne implicăm în viaţa 

comunităţii cu 

încrederea că împreună 

putem face mai 

multe”a 

viata-comunitatii-cu-increderea-ca-

impreuna-putem-face-mai-

multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-

TU9FIeHQpAampHQnYXdL-

TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw 

Karadeniz Press Republica Moldova a 

intrat în săptămâna 

voluntariatului. Silent 

Generation, voluntariat 

pentru tânără 

generație  

 

04.10.201

8 

https://karadeniz-press.ro/republica-

moldova-a-intra-in-saptamana-

voluntariatului-silent-generation-

voluntariat-pentru-tanara-generatie/ 

 

Infotag.md VOLUNTARIATUL – CA 

STIL DE VIAŢĂ AL UNEI 

ECHIPE BANCARE 

04.10.201

8 

http://www.infotag.md/press_release

-ro/267632/ 

Edit Media Национальная Неделя 

Волонтерства в L.T. 

„Gheorghe Biruitorul”, 

г. Окница 

12.10.201

8 

https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B0%D1%8F-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%

D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-

%D0%B2-l-t/ 

Cuvântul Voluntariatul – energie 

pozitivă 

 

19.10.201

8 

http://cuvintul.md/article/voluntariat

ul-energie-pozitiva/ 

IPN Numărul persoanelor 

care se implică în 

activități de voluntariat 

crește 

23.10.201

8 

http://www.ipn.md/ro/societate/943

04?fbclid=IwAR2c2V3r30PK1zZiBgTo9

CFll48x0gWEUkgOdNzLrN58A2lb1WF

eg7ZTvvk 

TRM Cultura voluntariatului 

în Republica Moldova, 

în dezbatere la - TRM 

23.10.201

8 

http://trm.md/ro/moldova1/cultura-

voluntariatului-in-republica-moldova-

in-dezbatere-la-moldova-in-direct/ 

Știri.md Numărul persoanelor 

care se implică în 

23.10.201 https://stiri.md/article/social/numaru

l-persoanelor-care-se-implica-in-

http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
http://diez.md/2018/10/04/voluntariatul-un-stil-de-viata-frumos-pentru-echipa-mobiasbanca-ne-implicam-viata-comunitatii-cu-increderea-ca-impreuna-putem-face-mai-multe/?fbclid=IwAR10zoYrdXyJHOy-TU9FIeHQpAampHQnYXdL-TW1N54_hbiHQbPDux_KoOw
https://karadeniz-press.ro/republica-moldova-a-intra-in-saptamana-voluntariatului-silent-generation-voluntariat-pentru-tanara-generatie/
https://karadeniz-press.ro/republica-moldova-a-intra-in-saptamana-voluntariatului-silent-generation-voluntariat-pentru-tanara-generatie/
https://karadeniz-press.ro/republica-moldova-a-intra-in-saptamana-voluntariatului-silent-generation-voluntariat-pentru-tanara-generatie/
https://karadeniz-press.ro/republica-moldova-a-intra-in-saptamana-voluntariatului-silent-generation-voluntariat-pentru-tanara-generatie/
http://www.infotag.md/press_release-ro/267632/
http://www.infotag.md/press_release-ro/267632/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
https://edit.ocn.md/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-l-t/
http://cuvintul.md/article/voluntariatul-energie-pozitiva/
http://cuvintul.md/article/voluntariatul-energie-pozitiva/
http://www.ipn.md/ro/societate/94304?fbclid=IwAR2c2V3r30PK1zZiBgTo9CFll48x0gWEUkgOdNzLrN58A2lb1WFeg7ZTvvk
http://www.ipn.md/ro/societate/94304?fbclid=IwAR2c2V3r30PK1zZiBgTo9CFll48x0gWEUkgOdNzLrN58A2lb1WFeg7ZTvvk
http://www.ipn.md/ro/societate/94304?fbclid=IwAR2c2V3r30PK1zZiBgTo9CFll48x0gWEUkgOdNzLrN58A2lb1WFeg7ZTvvk
http://www.ipn.md/ro/societate/94304?fbclid=IwAR2c2V3r30PK1zZiBgTo9CFll48x0gWEUkgOdNzLrN58A2lb1WFeg7ZTvvk
http://trm.md/ro/moldova1/cultura-voluntariatului-in-republica-moldova-in-dezbatere-la-moldova-in-direct/
http://trm.md/ro/moldova1/cultura-voluntariatului-in-republica-moldova-in-dezbatere-la-moldova-in-direct/
http://trm.md/ro/moldova1/cultura-voluntariatului-in-republica-moldova-in-dezbatere-la-moldova-in-direct/
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
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activități de voluntariat 

crește 

8 activitati-de-voluntariat-

creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yh

hOc-

P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3

FDr5odpdXs 

Știripozitive.eu Să creștem împreună: 

„Hai în gașca 

voluntarilor” , ediția a 

XII-a // Timp liber 

24.10.201

8 

http://www.stiripozitive.eu/libview.p

hp?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenim

ente/Timp-liber/Sa-crestem-

impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-

editia-a-XII-a 

HotNews.md Numărul persoanelor 

care se implică în 

activități de voluntariat 

crește 

24.10.201

8 

http://hotnews.md/articles/view.hot?

id=53189&fbclid=IwAR1Y-

_WCZ_UGImCQWiN3tBA7YuLfak1OnI

NeyTZAturNFxRAKarktFlwm9E 

Moldova.org Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

18.12.201

8 

https://www.moldova.org/saptamana

-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-

bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT

3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-

dP3BNru0zs 

Youth.md Implică-te în cel mai de 

amploare eveniment de 

promovare a 

voluntariatului 

 http://youth.md/implica-te-in-cel-

mai-de-amploare-eveniment-de-

promovare-a-

voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWR

v4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8

VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw 

 

Autorităţile publice centrale și locale, instituțiile publice, asociațiile obștești și business-ul au 

distribuit informații despre SNV 2018 și au îndemnat la implicare pe diverse site-uri, cum ar fi: 

 

Instituția Subiect Data Link 

A.O. Perspectiva Invitație la implicare în 

SNV 2018 

21.08.201

8 

http://www.aoperspectiva.org/invitati

e-la-implicare-in-snv-

2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtE

bR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG

9x-3_TVhPlk 

Consiliul Raional Invitație la implicare în 12.09.201 http://www.calarasi.md/index.php/an

https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
https://stiri.md/article/social/numarul-persoanelor-care-se-implica-in-activitati-de-voluntariat-creste?fbclid=IwAR2vcatCTyghib56yhhOc-P30HnmRM3N7VVliGVY2NmEpmwV3FDr5odpdXs
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenimente/Timp-liber/Sa-crestem-impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-XII-a
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenimente/Timp-liber/Sa-crestem-impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-XII-a
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenimente/Timp-liber/Sa-crestem-impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-XII-a
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenimente/Timp-liber/Sa-crestem-impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-XII-a
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=36&id=4305&t=/Evenimente/Timp-liber/Sa-crestem-impreuna-Hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-XII-a
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53189&fbclid=IwAR1Y-_WCZ_UGImCQWiN3tBA7YuLfak1OnINeyTZAturNFxRAKarktFlwm9E
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53189&fbclid=IwAR1Y-_WCZ_UGImCQWiN3tBA7YuLfak1OnINeyTZAturNFxRAKarktFlwm9E
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53189&fbclid=IwAR1Y-_WCZ_UGImCQWiN3tBA7YuLfak1OnINeyTZAturNFxRAKarktFlwm9E
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=53189&fbclid=IwAR1Y-_WCZ_UGImCQWiN3tBA7YuLfak1OnINeyTZAturNFxRAKarktFlwm9E
https://www.moldova.org/saptamana-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-dP3BNru0zs
https://www.moldova.org/saptamana-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-dP3BNru0zs
https://www.moldova.org/saptamana-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-dP3BNru0zs
https://www.moldova.org/saptamana-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-dP3BNru0zs
https://www.moldova.org/saptamana-care-s-au-facut-peste-2-mii-de-fapte-bune/?fbclid=IwAR0hkq120SmZ70cLT3XZFhtWSzjMYIoPcuhjQrGpZRuYyY4Y-dP3BNru0zs
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://youth.md/implica-te-in-cel-mai-de-amploare-eveniment-de-promovare-a-voluntariatului/?fbclid=IwAR2_OMWRv4DVRPMXsYKGCl9OPL4SYim0rV26z8VTs2Ou1t3iU-KHDmzVhVw
http://www.aoperspectiva.org/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtEbR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG9x-3_TVhPlk
http://www.aoperspectiva.org/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtEbR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG9x-3_TVhPlk
http://www.aoperspectiva.org/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtEbR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG9x-3_TVhPlk
http://www.aoperspectiva.org/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtEbR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG9x-3_TVhPlk
http://www.aoperspectiva.org/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR17volgsUJZyRugPtEbR5mw9L9dXJwLkA7K8MctKcnJmeBG9x-3_TVhPlk
http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/1109-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
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Călărași SNV 2018 8 unturi/1109-invitatie-la-implicare-in-

snv-2018 

Consiliul Raional 

Drochia 

Invitație la implicare în 

SNV 2018 

13.09.201

8 

http://drochia.md/invitatie-la-

implicare-in-snv-

2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlR

P0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-

VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8 

Consiliul Raional 

Edineț 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 

2018 “Hai în gaşca 

voluntarilor!”, ediția a 

XII-a 

13.09.201

8 

http://edinet.md/saptamana-

nationala-a-voluntariatului-snv-2018-

hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/ 

 

Consiliul Raional 

Nisporeni 

Saptamina Nationala a 

Voluntariatului 2018 

13.09.201

8 

http://nisporeni.md/libview.php?l=ro

&idc=291&id=2864 

Consiliul Raional 

Ștefan-Vodă 

Invitaţie la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 

 

14.09.201

8 

http://stefan-voda.md/invitatie-la-

implicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2018/ 

 

Consiliul Raional 

Ungheni 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului  2018 

14.09.201

8 

http://www.crungheni.md/anunturi/a

nunt-11/ 

ANOFM Invitație la implicare în 

Săptămîna Națională a 

Voluntariatului 2018 

 

17.09.201

8 

http://anofm.md/news/2018/09/17-0 

 

Liceul Teoretic 

Doroțcaia 

Săptămânma Națională 

a Voluntariatului 

18.09.201

8 

http://ltdorotcaia.net/saptamana-

nationala-a-voluntariatului/ 

Parlamentul RM Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 

“Hai în gaşca 

voluntarilor!” 

18.09.201

8 

http://www.parlament.md/Actualitat

e/Comunicatedepresa/tabid/90/Conte

ntId/4532/language/ro-

RO/Default.aspx 

Primăria Rezina “Hai în gaşca 

voluntarilor!”, ediția a 

XII-a 

18.09.201

8 

http://primaria-

rezina.md/2018/09/18/hai-in-gasca-

voluntarilor-editia-a-xii-a/ 

http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/1109-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/1109-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
http://drochia.md/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlRP0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8
http://drochia.md/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlRP0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8
http://drochia.md/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlRP0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8
http://drochia.md/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlRP0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8
http://drochia.md/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/?fbclid=IwAR0KfO2ehb1v5jArAlRP0jLcrEX4yVq_8UTXLFA-VZ8uNhNDxUhdWPTEwB8
http://edinet.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://edinet.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://edinet.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2864
http://nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2864
http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://www.crungheni.md/anunturi/anunt-11/
http://www.crungheni.md/anunturi/anunt-11/
http://anofm.md/news/2018/09/17-0
http://ltdorotcaia.net/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://ltdorotcaia.net/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4532/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4532/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4532/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4532/language/ro-RO/Default.aspx
http://primaria-rezina.md/2018/09/18/hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://primaria-rezina.md/2018/09/18/hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://primaria-rezina.md/2018/09/18/hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
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Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Invitație la implicare în 

SNV 2018 

19.09.201

8 

http://madrm.gov.md/ro/content/invi

ta%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-

snv-

2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_a

QLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3

uVf8CSQ8fGY 

Consiliul Raional 

Șoldănești 

Invitaţie la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 

 

19.09.201

8 

http://soldanesti.md/invitatie-la-

implicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2018/ 

Consiliul Raional 

Criuleni 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

19.09.201

8 

http://criuleni.md/index.php?pag=ne

ws&id=455&rid=2567&l=ro 

Consiliul Raional 

Anenii Noi 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

 https://anenii-

noi.md/index.php?option=com_k2&vi

ew=item&id=724%3Aanun%C5%A3&f

bclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtK

G9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtT

ij3dM 

Sporter.md Săptământa Națională a 

Voluntariatului: 

Alătură-te găștii 

voluntarilor 

19.09.201

8 

https://sporter.md/en/posts/beg/sapt

amanta-nationala-a-voluntariatului-

alatura-te-gastii-voluntarilor 

Direcția 

Învățământ, 

Tineret și Sport 

Briceni 

Implicare în Săptămâna 
Națională a 
Voluntariatului (SNV) 
2018, ediția a XII-a 
 

19.09.201

8 

http://briceni.educ.md/2018/09/19/i

mplicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-

a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZj

G1m6t2zhtTIGRTqgEg-

Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw 

Consiliul Raional 

Ialoveni 

01 – 07 Octombrie 2018 
– Săptămâna Naţională 
a Voluntariatului În 
localităţile Raionului 
Ialoveni 

21.09.201

8 

http://il.md/2018/09/21/01-07-

octombrie-2018-saptamana-

nationala-a-voluntariatului-in-

localitatile-raionului-

ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-

RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-

ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g 

IMSP SCR 

„Timofei 

 
“Hai în gaşca 

21.09.201

8 

http://scr.md/news/view/ro-hai-n-

gaca-voluntarilor-

http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://madrm.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-snv-2018?fbclid=IwAR1BSe3QDXQd0Ip2_aQLauwE1ZNNl8Y6SVOA2SSVIc8noQ_3uVf8CSQ8fGY
http://soldanesti.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://soldanesti.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://soldanesti.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://criuleni.md/index.php?pag=news&id=455&rid=2567&l=ro
http://criuleni.md/index.php?pag=news&id=455&rid=2567&l=ro
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=724%3Aanun%C5%A3&fbclid=IwAR1xfeqAImeL8Zfx7ZsfoS2GtKG9pQyRwAN5p4K1INWCJDQvM9FwtTij3dM
https://sporter.md/en/posts/beg/saptamanta-nationala-a-voluntariatului-alatura-te-gastii-voluntarilor
https://sporter.md/en/posts/beg/saptamanta-nationala-a-voluntariatului-alatura-te-gastii-voluntarilor
https://sporter.md/en/posts/beg/saptamanta-nationala-a-voluntariatului-alatura-te-gastii-voluntarilor
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://briceni.educ.md/2018/09/19/implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-editia-a-xii-a/?fbclid=IwAR1M8BmOJ3y7Ti2fBQZjG1m6t2zhtTIGRTqgEg-Of_y9M2p8MS_q1C0wrtw
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://il.md/2018/09/21/01-07-octombrie-2018-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/?fbclid=IwAR37ov-RUi4lLmHAHps_8Dojxdi-ya6Rlm_8EgZU9pCL4imzNz1Rlc8ej1g
http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
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Moșneaga” voluntarilor!” 589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpET

m-

viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0we

iQu9RxM 

Ministerul 

Justiției al 

Republicii 

Moldova, 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

 
“Hai în gaşca 

voluntarilor!” 

21.09.201

8 

http://probatiune.gov.md/?go=news&

n=1186&fbclid=IwAR2nFRvSirUuUKtY

Bs1TqvygJnLF0ehj-

OSW6RN0hQQrHEE60WBzUMyH96k 

Institutul de 

Ftiziopneumolo

gie 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 

22.09.201

8 

http://ifp.md/node/565 

 

Primăria 

Municipiului 

Bălți 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului! 

22.09.201

8 

http://balti.md/saptamana-nationala-

a-voluntariatului/ 

A.O. Feedback Национальная Неделя 

Волонтерства (SNV) 

2018: Приглашаем к 

участию организации 

и граждан 

Бессарабского района! 

22.09.201

8 

http://feedback.md/2879-

2/?fbclid=IwAR0-

OVbh5JZFfkWhKYON2sPwePvnVmvc1

mNPFc2mZ8Lb4I5IjYTtP1LN7uw 

Consiliul Raional 

Cahul 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 

24.09.201

8 

http://cahul.md/saptamana-

nationala-a-voluntariatului-2018/ 

Consiliul Raional 

Cantemir 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

25.09.201

8 

http://www.cantemir.md/libview.php

?l=ro&idc=97&id=768&t=/Informatii-

utile/Noutati/Saptamana-nationala-a-

voluntariatului 

Consiliul Raional 

Sângerei 

Hai în gașca 

Voluntarilor! 

25.09.201

8 

http://www.singerei.md/noutati/item

/1515-hai-in-gasca-voluntarilor.html 

Platforma 

Pentru 

Cetățenie Activă 

și Parteneriat 

pentru 

Drepturile 

Implică-te în flashmob 

„ZEBRA 5: Nu 

transformați cortegiile 

oficiale în cortegii 

funerare!” 

25.09.201

8 

http://cucap.md/implica-te-in-

flashmob-zebra-5-nu-transformati-

cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/ 

 

http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
http://scr.md/news/view/ro-hai-n-gaca-voluntarilor-589?fbclid=IwAR12e7KyDH3reQhpETm-viE0R_C39DJz04Y30hLx8WjFFk3pf0weiQu9RxM
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1186&fbclid=IwAR2nFRvSirUuUKtYBs1TqvygJnLF0ehj-OSW6RN0hQQrHEE60WBzUMyH96k
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1186&fbclid=IwAR2nFRvSirUuUKtYBs1TqvygJnLF0ehj-OSW6RN0hQQrHEE60WBzUMyH96k
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1186&fbclid=IwAR2nFRvSirUuUKtYBs1TqvygJnLF0ehj-OSW6RN0hQQrHEE60WBzUMyH96k
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1186&fbclid=IwAR2nFRvSirUuUKtYBs1TqvygJnLF0ehj-OSW6RN0hQQrHEE60WBzUMyH96k
http://ifp.md/node/565
http://balti.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://balti.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://feedback.md/2879-2/?fbclid=IwAR0-OVbh5JZFfkWhKYON2sPwePvnVmvc1mNPFc2mZ8Lb4I5IjYTtP1LN7uw
http://feedback.md/2879-2/?fbclid=IwAR0-OVbh5JZFfkWhKYON2sPwePvnVmvc1mNPFc2mZ8Lb4I5IjYTtP1LN7uw
http://feedback.md/2879-2/?fbclid=IwAR0-OVbh5JZFfkWhKYON2sPwePvnVmvc1mNPFc2mZ8Lb4I5IjYTtP1LN7uw
http://feedback.md/2879-2/?fbclid=IwAR0-OVbh5JZFfkWhKYON2sPwePvnVmvc1mNPFc2mZ8Lb4I5IjYTtP1LN7uw
http://cahul.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://cahul.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://www.cantemir.md/libview.php?l=ro&idc=97&id=768&t=/Informatii-utile/Noutati/Saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://www.cantemir.md/libview.php?l=ro&idc=97&id=768&t=/Informatii-utile/Noutati/Saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://www.cantemir.md/libview.php?l=ro&idc=97&id=768&t=/Informatii-utile/Noutati/Saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://www.cantemir.md/libview.php?l=ro&idc=97&id=768&t=/Informatii-utile/Noutati/Saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://www.singerei.md/noutati/item/1515-hai-in-gasca-voluntarilor.html
http://www.singerei.md/noutati/item/1515-hai-in-gasca-voluntarilor.html
http://cucap.md/implica-te-in-flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://cucap.md/implica-te-in-flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://cucap.md/implica-te-in-flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
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Omului 

(cucap.md) 

Conferedația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova 

În Moldova se va 

desfășura Săptămâna 

Națională a 

Voluntariatului 

25.09.201

8 

http://sindicate.md/in-moldova-se-va-

desfasura-saptamana-nationala-a-

voluntariatului/ 

Vulcanestimd.co

m 

В городе Вулканешты 

будет проведена 

Национальная Неделя 

Волонтерства 2018 

25.09.201

8 

https://www.vulcanestimd.com/single

-post/2018/09/25/%D0%92-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%B5-

%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1

%82%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D

0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%

D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D

0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=I

wAR09vNjao944MCCnOFoXZU-

SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVN

w 

Direcția 

Raională 

Învățământ, 

Tineret și Sport 

Rîșcani 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 

2018 “Hai în gaşca 

voluntarilor!”, ediția a 

XII-a 

25.09.201

8 

http://riscani.educ.md/2018/09/25/sa

ptamana-nationala-a-voluntariatului-

snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-

editia-a-xii-a/ 

Consiliul Raional 

Telenești 

Săpămâna Națională a 

Voluntariatului 

26.09.201

8 

https://telenesti.md/2018/09/26/sapt

amana-nationala-a-voluntariatului-2/ 

Costești.md Săptămâna Națională a 

Voluntarilor!!! 

26.09.201

8 

http://costesti.md/2018/09/26/sapta

mana-nationala-a-

voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl

7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6O

sFDytOyw9F3J5NqY 

Direcția 

Generală 

Educație Fălești 

Invitaţie la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2018 

27.09.201

8 

http://dge-

falesti.org/index.php/activit-i-

extracurriculare/3572-invita-ie-la-

implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-

http://sindicate.md/in-moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://sindicate.md/in-moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://sindicate.md/in-moldova-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
https://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/09/25/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?fbclid=IwAR09vNjao944MCCnOFoXZU-SqZfiYs4Cqf_IjJAgD6xXclpSSktIPFziVNw
http://riscani.educ.md/2018/09/25/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://riscani.educ.md/2018/09/25/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://riscani.educ.md/2018/09/25/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
http://riscani.educ.md/2018/09/25/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2018-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a/
https://telenesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2/
https://telenesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2/
http://costesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6OsFDytOyw9F3J5NqY
http://costesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6OsFDytOyw9F3J5NqY
http://costesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6OsFDytOyw9F3J5NqY
http://costesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6OsFDytOyw9F3J5NqY
http://costesti.md/2018/09/26/saptamana-nationala-a-voluntarilor/?fbclid=IwAR2rdUhotVHl7HEvkUaKBpht5aPRJTiiGdSG3TU0d6OsFDytOyw9F3J5NqY
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
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voluntariatului-

2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94

qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7Agpn

ceCo4df4Fsk 

Poliția Republicii 

Moldova 

Poliția se va implica la 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

29.09.201

8 

http://politia.md/ro/content/politia-

se-va-implica-la-saptamana-nationala-

voluntariatului 

Primăria 

Cărpineni 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

01.10.201

8 

http://www.carpineni.md/saptamina-

nationala-a-voluntariatului-2018/ 

 

УП АТО 

Гагаузия 

28-я годовщина 

Международного Дня 

пожилого человека 

01.10.201

8 

http://upatogagauzia.md/index.php?p

ag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbc

lid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7v

m0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoe

pdB4U 

UPSC Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

02.10.201

8 

https://upsc.md/ro/saptamana-

nationala-a-voluntariatului/ 

 

Platforma 

Pentru 

Cetățenie Activă 

și Parteneriat 

pentru 

Drepturile 

Omului 

(cucap.md) 

Flashmob „ZEBRA 5: Nu 

transformați cortegiile 

oficiale în cortegii 

funerare!” 

02.10.201

8 

http://cucap.md/flashmob-zebra-5-

nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-

cortegii-funerare/ 

 

Consiliul Raional 

Leova 

1 – 7 octombrie 2018 - 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 

2018 „Hai în gaşca 

voluntarilor”, ediția a 

XII-a. 

02.10.201

8 

http://www.leova.md/index.php?pag

=news&id=769&rid=1475&l=ro 

 

Pas cu Pas 

regiunea Sud 

Săptămâna 

Voluntariatului în 

Gotești 

03.10.201

8 

https://pascupasrsud.wordpress.com/

author/pascupasrsud/ 

CALM Săptămâna 03.12.201 http://calm.md/libview.php?l=ro&idc

http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://dge-falesti.org/index.php/activit-i-extracurriculare/3572-invita-ie-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2018?fbclid=IwAR1wMvVH5R42md94qINkXSDjt_nTVyR0LqDCbZ3Fds_7AgpnceCo4df4Fsk
http://politia.md/ro/content/politia-se-va-implica-la-saptamana-nationala-voluntariatului
http://politia.md/ro/content/politia-se-va-implica-la-saptamana-nationala-voluntariatului
http://politia.md/ro/content/politia-se-va-implica-la-saptamana-nationala-voluntariatului
http://www.carpineni.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://www.carpineni.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-2018/
http://upatogagauzia.md/index.php?pag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbclid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7vm0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoepdB4U
http://upatogagauzia.md/index.php?pag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbclid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7vm0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoepdB4U
http://upatogagauzia.md/index.php?pag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbclid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7vm0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoepdB4U
http://upatogagauzia.md/index.php?pag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbclid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7vm0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoepdB4U
http://upatogagauzia.md/index.php?pag=news&id=848&rid=1722&l=ru&fbclid=IwAR31aBQMsdHcx70AV3gERPV7vm0orlADNHdmnMXdkflhN9UEtEWtoepdB4U
https://upsc.md/ro/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://upsc.md/ro/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://cucap.md/flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://cucap.md/flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://cucap.md/flashmob-zebra-5-nu-transformati-cortegiile-oficiale-in-cortegii-funerare/
http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=769&rid=1475&l=ro
http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=769&rid=1475&l=ro
https://pascupasrsud.wordpress.com/author/pascupasrsud/
https://pascupasrsud.wordpress.com/author/pascupasrsud/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
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voluntariatului cu CALM 

și Structure Projects 

Network – serviciile de 

pompieri voluntari 

contribuie la 

consolidarea 

comunităților locale și 

dezvoltarea spiritului de 

ajutorare reciprocă!  

 

8 =66&id=4732&t=/SERVICIUL-

PRESA/Comunicate/Saptamana-

voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-

Projects-Network-serviciile-de-

pompieri-voluntari-contribuie-la-

consolidarea-comunitatilor-locale-i-

dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-

reciproca/ 

 

Consiliul Raional 

Cahul 

Fii și tu voluntar! 

 

03.10.201

8 

http://cahul.md/fii-si-tu-voluntar/ 

 

Consiliul Raional 

Căușeni 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului este cel 

mai mare eveniment 

care promovează 

voluntariatul în 

Republica Moldova 

 

04.10.201

8 

http://www.causeni.md/saptamana-

nationala-a-voluntariatului-este-cel-

mai-mare-eveniment-care-

promoveaza-voluntariatul-in-

republica-moldova 

 

Mobiasbanca Voluntariatul – ca stil de 

viaţă al unei echipe 

bancare 

04.08.201

8 

https://mobiasbanca.md/noutati/volu

ntariatul-ca-stil-de-viata-al-unei-

echipe-bancare-mobiasbanca 

Asociația 

„MOTIVAȚIE” 

din Moldova 

Am împărțit cu ei 

covrigeii dar și bucuria 

de a trăi 

05.08.201

8 

http://motivatie.md/index.php?pag=n

ews&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=

IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wd

YJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1G

Q 

Asociația 

Tinerilor 

Ortodocși din 

Moldova 

Ajutăm pe cei mai triști 

ca noi  

 

07.10.201

8 

http://www.atosmd.club/2018/10/aju

tam-pe-cei-mai-tristi-ca-noi.html 

 

Incubatorul de 

Afaceri Sîngerei 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 03-10-

2018 

07.10.201

8 

https://iasg.md/2018/10/07/saptama

na-nationala-a-voluntariatului-03-10-

2018/ 

Insptectoratul 

Ecologic de Stat 

SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

07.10.201

8 

http://ies.gov.md/2018/10/saptaman

a-nationala-a-voluntariatului/ 

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4732&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Saptamana-voluntariatului-cu-CALM-i-Structure-Projects-Network-serviciile-de-pompieri-voluntari-contribuie-la-consolidarea-comunitatilor-locale-i-dezvoltarea-spiritului-de-ajutorare-reciproca/
http://cahul.md/fii-si-tu-voluntar/
http://www.causeni.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-este-cel-mai-mare-eveniment-care-promoveaza-voluntariatul-in-republica-moldova
http://www.causeni.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-este-cel-mai-mare-eveniment-care-promoveaza-voluntariatul-in-republica-moldova
http://www.causeni.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-este-cel-mai-mare-eveniment-care-promoveaza-voluntariatul-in-republica-moldova
http://www.causeni.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-este-cel-mai-mare-eveniment-care-promoveaza-voluntariatul-in-republica-moldova
http://www.causeni.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-este-cel-mai-mare-eveniment-care-promoveaza-voluntariatul-in-republica-moldova
https://mobiasbanca.md/noutati/voluntariatul-ca-stil-de-viata-al-unei-echipe-bancare-mobiasbanca
https://mobiasbanca.md/noutati/voluntariatul-ca-stil-de-viata-al-unei-echipe-bancare-mobiasbanca
https://mobiasbanca.md/noutati/voluntariatul-ca-stil-de-viata-al-unei-echipe-bancare-mobiasbanca
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wdYJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1GQ
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wdYJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1GQ
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wdYJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1GQ
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wdYJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1GQ
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1365&l=ro&fbclid=IwAR0MekuT4LJCUGp4PWktboYT_wdYJZ5kdWhIhP3cxxSkzvxr7WP6ifdM1GQ
http://www.atosmd.club/2018/10/ajutam-pe-cei-mai-tristi-ca-noi.html
http://www.atosmd.club/2018/10/ajutam-pe-cei-mai-tristi-ca-noi.html
https://iasg.md/2018/10/07/saptamana-nationala-a-voluntariatului-03-10-2018/
https://iasg.md/2018/10/07/saptamana-nationala-a-voluntariatului-03-10-2018/
https://iasg.md/2018/10/07/saptamana-nationala-a-voluntariatului-03-10-2018/
http://ies.gov.md/2018/10/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://ies.gov.md/2018/10/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
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VOLUNTARIATULUI 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului, 

desfășurată în 

penitenciare 

 

09.10.201

8 

http://anp.gov.md/randomsaptamana

-nationala-voluntariatului-

desfasurata-penitenciarestandard-

imagesaptamana-nationala 

 

DITS Călărași Invitație la implicare în 

SNV 2018  

 

10.09.201

8 

http://calarasidits.md/index.php/nout

ati/220-invitatie-la-implicare-in-snv-

2018 

 

Inspectoratul 

Ecologic de Stat 

SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 

10.10.201

8 
http://ies.gov.md/2018/10/saptaman

a-nationala-a-voluntariatului-2/ 

Caritas Moldova 
Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

11.10.201

8 

https://caritas.md/saptamana-

nationala-a-voluntariatului/ 

 

A.O. Paradis 

Acțiunile voluntarilor 

«Imlică-te și TU»  din 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 la 

Ocnița 

11.10.201

8 

https://edit.ocn.md/actiunile-

voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-

saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2018-la-ocnita/ 

 

Consiliul Raional 

Leova 

Totalizarea Săptămânii 

Naționale a 

Voluntarului, ediția 

2018! 

15.10.201

8 

http://www.leova.md/index.php?pag

=news&id=768&rid=1492&l=ro 

UReport Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

26.10.201

8 

https://moldova.ureport.in/poll/905/ 

 

L.T Ștefan cel 

Mare și Sfînt 

 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului în L.T 

Ștefan cel Mare și Sfînt 

 

 http://ltgrigoriopol.educ.md/2018/10

/08/saptamana-nationala-a-

voluntariatului-in-l-t-stefan-cel-mare-

si-sfint/ 

 

Consiliul Raional Să creștem împreună: 06.11.201 http://drochia.md/sa-crestem-

http://anp.gov.md/randomsaptamana-nationala-voluntariatului-desfasurata-penitenciarestandard-imagesaptamana-nationala
http://anp.gov.md/randomsaptamana-nationala-voluntariatului-desfasurata-penitenciarestandard-imagesaptamana-nationala
http://anp.gov.md/randomsaptamana-nationala-voluntariatului-desfasurata-penitenciarestandard-imagesaptamana-nationala
http://anp.gov.md/randomsaptamana-nationala-voluntariatului-desfasurata-penitenciarestandard-imagesaptamana-nationala
http://calarasidits.md/index.php/noutati/220-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
http://calarasidits.md/index.php/noutati/220-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
http://calarasidits.md/index.php/noutati/220-invitatie-la-implicare-in-snv-2018
http://ies.gov.md/2018/10/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2/
http://ies.gov.md/2018/10/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2/
https://caritas.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://caritas.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=768&rid=1492&l=ro
http://www.leova.md/index.php?pag=news&id=768&rid=1492&l=ro
https://moldova.ureport.in/poll/905/
http://ltgrigoriopol.educ.md/2018/10/08/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-l-t-stefan-cel-mare-si-sfint/
http://ltgrigoriopol.educ.md/2018/10/08/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-l-t-stefan-cel-mare-si-sfint/
http://ltgrigoriopol.educ.md/2018/10/08/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-l-t-stefan-cel-mare-si-sfint/
http://ltgrigoriopol.educ.md/2018/10/08/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-l-t-stefan-cel-mare-si-sfint/
http://drochia.md/sa-crestem-impreuna-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a-video/
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Drochia „Hai în gașca 

voluntarilor”, ediția a 

XII-a (video) 

 

8 impreuna-hai-in-gasca-voluntarilor-

editia-a-xii-a-video/ 

 

Universitatea 

Slavonă 

Наши планы на 

октябрь - участие в 

национальных 

программах 

Республики Молдова 

 http://surm.md/index.php?option=co

m_content&task=view&id=2037&Item

id=1 

 

PromoLex Voluntariatul în 

domeniul drepturilor 

omului și a proceselor 

democratice. 

Experiențe și limite 

depășite 

 

 https://promolex.md/13305-

voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-

omului-si-a-proceselor-democratice-

experiente-si-limite-

depasite/?print=print&lang=ro 

 

 

CNTM Fii parte a celui mai 

mare eveniment de 

promovare a 

voluntariatului. Implică-

te în Săptămâna 

Națională a 

Voluntariatului 

 http://cntm.md/ro/news/fii-parte-

celui-mai-mare-eveniment-de-

promovare-voluntariatului-

implic%C4%83-te-%C3%AEn-

s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na 

Consiliul Raional 

Dubăsari 

Invitație la implicare în 

SNV 2018 

 http://dubasari.md/news/invitaie-la-

implicare-in-snv-2018-

355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0AP

N1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3

FcJGyzpN6becE 

Consiliul Raional 

Dubăsari 

Rezultatele Săptămânii 

Naţionale a 

Voluntariatului 2018 

 http://dubasari.md/news/rezultatele-

saptamanii-nationale-a-

voluntariatului-2018-374856 

 

OSC-urile au publicat anunțuri și articole despre SNV 2018 pe site-urile lor. Foarte multe postări au 

fost distribuite pe paginile de socializare, în special pe Facebook. Astfel, atât autoritățile și 

instituțiile publice, cât și asociațiile și ONG-urile au publicat pe pagina lor de Facebook materiale și 

fotografii de la activitățile organizate pe durata SNV 2018.  

http://drochia.md/sa-crestem-impreuna-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a-video/
http://drochia.md/sa-crestem-impreuna-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xii-a-video/
http://surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=2037&Itemid=1
http://surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=2037&Itemid=1
http://surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=2037&Itemid=1
https://promolex.md/13305-voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-omului-si-a-proceselor-democratice-experiente-si-limite-depasite/?print=print&lang=ro
https://promolex.md/13305-voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-omului-si-a-proceselor-democratice-experiente-si-limite-depasite/?print=print&lang=ro
https://promolex.md/13305-voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-omului-si-a-proceselor-democratice-experiente-si-limite-depasite/?print=print&lang=ro
https://promolex.md/13305-voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-omului-si-a-proceselor-democratice-experiente-si-limite-depasite/?print=print&lang=ro
https://promolex.md/13305-voluntariatul-in-domeniul-drepturilor-omului-si-a-proceselor-democratice-experiente-si-limite-depasite/?print=print&lang=ro
http://cntm.md/ro/news/fii-parte-celui-mai-mare-eveniment-de-promovare-voluntariatului-implic%C4%83-te-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na
http://cntm.md/ro/news/fii-parte-celui-mai-mare-eveniment-de-promovare-voluntariatului-implic%C4%83-te-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na
http://cntm.md/ro/news/fii-parte-celui-mai-mare-eveniment-de-promovare-voluntariatului-implic%C4%83-te-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na
http://cntm.md/ro/news/fii-parte-celui-mai-mare-eveniment-de-promovare-voluntariatului-implic%C4%83-te-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na
http://cntm.md/ro/news/fii-parte-celui-mai-mare-eveniment-de-promovare-voluntariatului-implic%C4%83-te-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na
http://dubasari.md/news/invitaie-la-implicare-in-snv-2018-355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0APN1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3FcJGyzpN6becE
http://dubasari.md/news/invitaie-la-implicare-in-snv-2018-355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0APN1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3FcJGyzpN6becE
http://dubasari.md/news/invitaie-la-implicare-in-snv-2018-355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0APN1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3FcJGyzpN6becE
http://dubasari.md/news/invitaie-la-implicare-in-snv-2018-355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0APN1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3FcJGyzpN6becE
http://dubasari.md/news/invitaie-la-implicare-in-snv-2018-355105?fbclid=IwAR3nUVy8s_XZq0APN1b2UFykunaSAGmKUp08v1hdr5FCx3FcJGyzpN6becE
http://dubasari.md/news/rezultatele-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-2018-374856
http://dubasari.md/news/rezultatele-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-2018-374856
http://dubasari.md/news/rezultatele-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-2018-374856


 

 

 

Municipiul Bălți 

 

Plăcintele noastre tradiționale, 1 octombrie                                                                                           

  

 

Grupul de inițiativă al Instituției preșcolare IET nr. 43 

îmmpreună cu părinții, au învățat copiii să prepare aluatul 

pentru plăcinte și le-au arătat procesul de coacere al acestora. 

Mai multe fotografii găsiți aici.  

 

 

 

 

“Hai în gaṣca voluntarilor!”, 1 octombrie 

A.O. „Silent Generation” în parteneriat cu Şcoala 

Profesionalǎ nr. 4, au organizat activitatea “Hai în gaṣca 

voluntarilor!” – în cadrul căreia au fost desfășurate expoziţii 

de materiale demonstrative. Activitatea a avut la bază 

metode interactive de lucru cu tinerii, cum ar fi jocuri de 

cunoaştere, cursuri animate şi dinamice, scenete cu subiect 

socio-educativ, lucrul pe echipe, mini-proiecte ocazionale, 

participarea şi implicarea în evenimentele importante ale 

comunităţii. Pentru mai multe fotografii accesați aici. 

 

 

Moldova – în drum spre Europa , 1 octombrie  

 

 

Centrul „Contact” a organizat Jocuri distractive, desene pe 

asfalt și expoziții de materiale demonstrative menite să implice 

copii, precum și cadrele didactice ale IET nr. 43 grupa 6 din 

orașul Bălți.  Fotografii puteți găsi aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN SNV 2018 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294179681311586&set=pcb.294179787978242&type=3&theater
https://www.facebook.com/sgeneration.v/posts/738140206534680?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729142521/?type=3&theater
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Securutate și regulile de circulație, 1 octombrie 

 Inspectoratul de Poliție Bălți a desfășurat activităţi educative și jocuri cu copiii  IET nr. 43 grupa 

nr.6 în vederea familiarizării acestora  cu securitatea vieții și 

sănătății în trafic, precum și însușirea regulilor de circulație 

rutieră și pietonală. Acțiunile au fost organizate cu scopul de a 

spori atenția micilor pietoni la trafic. Pentru mai multe 

fotografii accesați aici. 

 

 

Вспомним о взрослом поколении и Ветеранах Отечественной Войны, 1 octombrie  

 

Молодежное крыло «Нашей Партии» «Новое 

Поколение» совместно с учениками 8 «Б» класса 

Теоритического лицея им. Дм. Кантемира посетили дома 

ветеранов отечественной войны и раздали социальные 

пакеты, состоящие из круп, консерв и тд. Фотографии 

смотрите  aici.  

 

 

Monitorizarea etapei de  deschidere a ofertelor pentru realizarea achiziției publice, 1 octombrie 

A.O. “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în 

parteneriat cu Liceul Teoretic Mihai Eminescu s-au implicat în 

monitorizarea procedurii de achizitie publică, in speță a 

ședinței de deschiderie a ofertelor și ședinței de evaluare a 

ofertelor de preţuri Nr. 18/04061 a obiectului de achizitie 

”Tehnică de calcul” pentru IP L.T. M. Eminescu din Bălți. Găsiți 

fotografii de la activitate aici. 

 

"Манипулирование и злоупотребление им в отношениях", 1 octombrie  

 

Волонтеры Т.Л. им. «Н. В. Гоголя» провели открытую 

лекцию для учеников ХI класса В информационном блоке 

и по проведенной работе в группе участники сделали свой 

выводы чтобы обезопасть себя от манипулирования 

разново вида. Исходом данного мероприятия было 

предоставление навыков для определения манипулятора 

и остережения. Mai multe fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729172521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729207521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/adolexadolex/posts/2215183898766377?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2170958169892684&id=100009355658290&__tn__=C-R
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Zâmbetul bătrânilor singuratici e în mâinile tale, 1 octombrie 

Grupul de elevi voluntari din gimnaziul nr. 6, mun. Bălți, 

ghidați de profesori, au mers la Centru de găzduire și adaptare 

socială” Reîntoarcere” pentru a le aduce un mesaj de felicitare 

persoanelor în vârstă singuratice cu ocazia Ziua internațională 

a persoanelor în etate. Elevii au prezentat o Compoziție 

literar-muzicală dedicată acestei zile conștientizînd că 

persoanelе în etate au nevoie de ajutorul şi susţinerea lor. 

Cum a avut loc activitatea vedeți aici  si aici.  

 

Master-class. Atelier de reparare a cărților, 1 octombrie 

 

 

Voluntarii Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți au organizat 

un master-class pentru elevi în vederea implicării lor în 

repararea cărților Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu”, fil. Nr. 5. 

Aici sunt fotografiile de la activitate. 

 

 

 

 

Viața, 1 octombrie 

  

 

CMMT „Contemporanul” în parteneriat cu Centrul de 

transfuzie a sîngelui din mun. Bălți  și A.O. „Future 

Generation” au organizat donarea sângelui. Scopul echipei a 

fost salvarea mai multor vieţi omeneşti. Cum s-a desfășurat 

evenimentul vedeți aici. 

 

 

 

 День престарелых, 1 octombrie  

ММПЦ «Факел» провели День престарелых в Бельцах. 

Мероприятие организовано при финансовой поддержке 

Фонда A.O. „Ormos Charity”. В рамках этой акции, они 

поздравили людей в возрасте в районе Центра с 

Международным Днем Пожилого человека, вручили 

подарки хэнд мэйд волонтерами Центра. Mai multe 

fotografii aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145185486429316&id=100028135961684&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145189863095545&id=100028135961684&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729202521/?type=3&theater
http://dits-balti.md/un-donator-salveaza-trei-vieti/
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/pcb.1643081152433398/1643080019100178/?type=3&theater
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Doctorul Salvator, 2 octombrie 

IMSP CNAMU Prespitalicesc mun. Bălți, au organizat 

activitatea de familiarizare a copiilor în vederea acordării 

primului ajutor în diverse situații.  Pentru a promova măsurile 

de acordare a primului ajutor medical, medicii de pe echipa 

de urgentă au efectuat o vizită la grădinița nr. 43, în care le-

au explicat copiilor care sunt acțiunile care trebuie 

întreprinse în cazul unor situații de urgență și cum să solicite 

asistența medicală de urgență. Pentru mai multe poze, 

accesați aici. 

 

 

Monitorizarea etapei de  deschidere a ofertelor pentru realizarea achiziției publice, 2 octombrie 

Voluntarii A.O. “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” 

în parteneriat cu Primăria mun. Bălți s-au implicat in 

monitorizarea procedurii de deschidere a ofertelor pentru 

achiziționarea cărbunelui pentru perioada de încălzire 

toamnă-iarnă a.2018-2019 conform necesităților Primăriei 

mun. Bălți (Direcția Învățămînt, Tineret și Sport; Centrul 

Militar) în baza Licitaţiei publice Nr. 18/03970. Pentru 

vizualizarea pozelor din cadrul procedurii accesați aici.  

 

Hai la ceai cu voluntarii!, 2 octombrie  

Şcoala Profesionalǎ nr. 4  în parteneriat cu  Karadeniz Press 

– Agenția de știri și analize a Mării Negre au organizat acest 

eveniment in vederea simulării implicării active a voluntarilor, 

stimulării imaginaţiei şi creativităţii, formării deprinderilor 

noi, motivării lucrului în echipă, respectării regulilor de lucru 

şi a celorlalţi participanţi. Pentru poze accesați aici.  

 

 

 

Curățarea terenului din curte, 2 – 3 octombrie  

 

Elevii Școlii Profesionale nr. 4 din orașul Bălți au organizat 

activități de curățare a terenului din curtea și împrejurimile  

IET nr. 43. Poze de la activitate le găsiți aici.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CNAMUP/posts/2493450504029136?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/adolexadolex/posts/2215743688710398?__tn__=C-R
https://karadeniz-press.ro/
https://karadeniz-press.ro/
http://karadeniz-press.ro/republica-moldova-a-intra-in-saptamana-voluntariatului-silent-generation-voluntariat-pentru-tanara-generatie/?fbclid=IwAR0UH2Bb1EdPsLHEM_7PzV0ez-Jgm-F9oTez4DiLEHfk9yh3SL8DfxEutY8
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745728897521/?type=3&theater
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Fairy Party, 2 octombrie  

Grupul de voluntari ai Colegiului de Industrie Ușoară au 

organizat o vizita la Centrul de Plasament Temporar al copiilor 

în situație de risc „Drumul spre casă”. In cadrul acesteia s-au 

desfășurat activități de comunicare prin deghizarea în diferite 

personaje, realizarea desenelor bodyart și o serie de jocuri 

distractive. Copiii sau bucurat de mici daruri dăruite din inimă. 

Imagini de la eveniment găsiți aici.  

 

”Să dăm cărților o nouă viață”, 2 – 3 octombrie  

  

Elevi activi și bravi in colaborare cu A.O. „Afina”, s-au oferit 

să întindă o mâină de ajutor, de această data pentru 

repararea cărților deteriorate din colecția bibliotecii Liceului 

Teoretic” G. Coșbuc”. Poze de la activitate găsiți aici.  

 

 

 

 

Seminar informativ „Voluntariatul aduce schimbarea”, 2 octombrie 

Seminar informativ cu elevii și cadrele didactice ale 

Gimnaziului nr. 6 din Bălți, la care s- a abordat aspectul 

necesităţii de a desfăşura activităţi de voluntariat. Cu această 

ocazie s-a studiat Legea Voluntariatului. Activitatea a fost 

organizată de elevii voluntari ai gimnaziului. Poze de la 

activitate găsiți aici.  

 

 

Dǎruieşte o viaţǎ!, 2 octombrie 

 

Centrul național de transfuzie a sângelui din municipiul 

Bălți  în colaborare cu A.O. „Silent Generation” precum și 

Şcoala Profesionalǎ nr. 4 au organizat o activitate pentru  

donarea și transfuzia de sânge. Un gest demn de urmat care a 

motivat tinerii sa se mobilizeze si să se implice activ. Cum s-a 

desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/inga.nanu/posts/1187331341418957?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/irina.malinevski/posts/1151684608323915?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=146545899626608&id=100028135961684&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/sgeneration.v/posts/738709153144452?__tn__=C-R
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Социализация детей, 2 octombrie 

  

Участники Молодежного Центра "Факел" на средства 

Благотворительного Фонда Ormos Charity, посетили Центр 

временного размещения детей в ситуации риска” Drumul 

spre casă”. Провели конкурсы, играли с ребятами в 

настольные, развивающие и психологические игры, 

общались, рисовали. Больше снимков по сылке aici. 

 

 

International day of Non-Violence, 2 octombrie 

 

Voluntarii American Corner Balți precum și a Corpului Păcii 

au organizat un eveniment în cadrul căruia tinerii au avut 

posibilitatea să afle mai multă informație despre cum să 

prevină și să lupte cu violența în societate. Tinerii participanți 

au creat desene care au exprimat opinia lor personală referitor 

la tema abordată ”Lumea fără violență”. Mai multe fotografii 

vedeți aici. 

 

Spune Da, pentru sănătatea Ta!, 3 octombrie 

Grup de inițiativă împreună cu părintele expert Rotaru Aliona 

au organizat pentru copii IET nr. 43 grupa nr.  2 o activitate de 

familiarizare a copiilor cu măsurile de prevenire a virozelor. În 

cadrul acestuia au fost elaborate  mape informative pentru 

părinți și copii. Fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

 

Reuniunea șefilor de grupe academice USARB, 3 octombrie  

În cadrul evenimentului Autoguvernarea Studențească 

USARB a semnat un acord de colaborare cu Autoguvernarea 

Studenților USM. De asemenea s-au discutat despre 

obiectivele, valorile și misiunea SAS USARB, oportunitățile de 

voluntariat ce le oferă SAS USARB studenților, importanța 

acestora în procesul decizional a universității. Poze vedeți aici. 

 

Campanie de informare, 3 octombrie  

 

Biroul de Probațiune Bălți a desfășurat în incinta Universității 

de Stat “Aleco Russo” o compania de informare a studenților 

despre activitatea serviciului de probațiune în Republica 

Moldova. Pentru poze accesați aici.  

https://www.facebook.com/groups/centretineretbalti/permalink/1951920904897781/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/AmericanCornerBalti/posts/2346714085343698?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745728887521/?type=3&theater
http://balti.md/activitatile-grupului-de-initiativa-tara-verde-din-cadrul-snv/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398037773665653&id=551608428308596&__tn__=C-R
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Cartea – izvor de cunoștințe, 3 octombrie 

 

Elevii voluntari la îndrumarea cadrelor didactice s-au implicat 

în repararea cărţilor din biblioteca gimnaziului nr. 6. Accesați 

aici pentru mai multe imagini din cadrul activității. 

 

 

 

Act de caritate, 3 octombrie  

Colaboratorii Biroului de probațiune Bălți au efectuat o vizită 

la Centrul de plasament a copiilor în situații de risc “Drumul 

spre casă”. Acestă activitate a avut un caracter de caritate, 

astfel copiilor le-au fost aduse în dar haine, rechizite și jucării 

cu scopul susținerii emoționale și materiale ale acestora. 

Pentru mai multe poze accesați aici.  

 

 

 

Istoria Crucii Roṣii, 3 octombrie 

 

Filiala de Cruce Roşie din mun. Bălţi în colaborare cu 

volunatrii A.O. „Silent Generation”, elevii Şcolii Profesionale 

nr. 4 și Karadeniz Press au organizat o serie de activități 

vizând promovarea programei de prevenire și combatere a 

violenței față de copii. Vedeți poze aici și aici. 

 

 

 

Социализация детей, 3 octombrie 

 

Волонтеры ММПЦ «Факел» совместно с A.O. «Ormos 

Charity» провели  различные настольные, развивающие и 

психологические игры с детьми из Центр временного 

размещения детей «Эврика». Смотрите фото по сылке. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147832416164623&id=100028135961684&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398037773665653&id=551608428308596&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/sgeneration.v/photos/pcb.738140206534680/738138866534814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sgeneration.v/photos/pcb.739251859756848/739250796423621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/centretineretbalti/permalink/1953235474766324/?__tn__=-UC-R
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Mama, tata și eu- facem sport mereu, 3 octombrie 

 

 

Cadrele didactice cu implicarea colectivului de părinți 

voluntari au reușit să organizeze o activitate distractiva pentru  

promovarea starturilor vesele precum și  pregătirea artibutelor 

pentru jocurile dinamice. Mai multe poze găsiți aici. 

 

 

 

Mod sănătos de viaṭă, 4 octombrie 

 

Voluntarii A.O. „Silent Generation” împreună cu Karadeniz 

Press au organizat pentru elevii Școlii Profesionale nr.4 un 

eveniment menit să promoveze modul sănătos de viață, prin 

luarea de decizii sănătoase, atât pentru propria persoană cât 

şi pentru cei dragi ai noştri. Găsiță poze aici. 

 

 

 

 

Micii bucătari italieni, 4 octombrie 

 

Cadrele didactice au organizat pentru copiii IET nr. 43, grupa 

nr.10 un eveniment vessel și delicious. Copiii au petrecut 

timpul foarte vesel, învățând să prepare cea mai veritabilă 

pizza italiană la dorință și solicitare precum și alegerea 

ingredientelor. Pentru poze accesați aici. 

 

 

Corpul sănătos este produsul unei minți sănătoase, 4 octombrie 

 

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți, Secția Relații cu 

Publicul Oficiul Împrumut au organizat pentru un grup de 

liceeni de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, și câțiva seniori 

bălțeni, o  lecție informativă despre modul sănătos de viață, 

alimentația echilibrată și păstrarea dinților sănătoși. Pentru 

poze accesați aici, aici și aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/institutia.prescolara.3/posts/294613094601578?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/sgeneration.v/posts/739816679700366?__tn__=CH-R
https://www.facebook.com/institutia.prescolara.3/posts/295402437855977?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2097609587234970&id=1906958432966754&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/1906958432966754/photos/a.1909293716066559/2097615743901021/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2006151619444948&set=a.102595533133909&type=3&hc_ref=ARTMALfm1Xbz2_mkJcUE1bV-u8j3teQmRB-8RLR1q0F2_u8PqdyuVL66VyaZC0eXCVQ&__tn__=EC-R
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Organizarea sesiunii de training “Aptitudini de leadership”, 4 octombrie 

A.O. „Afina” în colaborare cu Academia de Inovare și 

Schimbare prin Educație și Asociația Promo-LEX au organizat 

o sesiune de training unui grup de 15 fete/doamne. Acest 

eveniment este organizat în cadrul Turului de Ascultare „Vocile 

Femeilor din Moldova” Vorbiți cu Noi!, implementat de către 

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, susținut 

financiar de către European Endowment for Democracy. 

Pentru poze accesați aici. 

 

Într-un corp sănătos- o minte sănătoasă, 5 octombrie 

 

Fitnes Home Positiv au organizat pentru copii IET nr. 43 o zi 

activă prin familiarizarea acestora cu echipamentele moderne 

de sport, executarea mișcărilor de dans și a exercițiilor în sala 

de forță cu antrenori. Imagini găsiți aici. 

 

 

 

 

Master class, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii A.O. „Silent Generation” în colaborare cu Karadeniz 

Press au organizat pentru elevii Școlii Profesionale nr.4 o 

activitate de planificare a organizarea timpului, astfel ca tinerii 

să devină mai responsabili. Pentru poze accesați aici. 

 

 

 

Împreună pentru un mediu mai curat, 6 octombrie 

 

Voluntarii CMMT „Contemporanul” împreună cu AO „Future 

Generation” au organizat o acțiune binevenită de salubrizare in 

Cartierul Dacia, îndemnînd tinerii să se implice activ în păstratea 

curățeniei și educarea unui spirit ecologic. Poze din cadrul 

activității găsiți aici. 

 

 

În municipiul Bălți s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat în SNV 2018 a căror 

descriere poate fi găsită în Calendarul Municipal Balti SNV 2018: 

O oră pentru comunitate, 1 octombrie  - Biblioteca Municipală E. Coșeriu, filiala nr.3 din orașul 

Bălți cu implicarea locuitorilor au desfășurat activități out-door de curățenie, văruire a copacilor 

https://www.facebook.com/ngo.afina/posts/293637231257039?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729042521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156745717692521/10156745729067521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/306616770122168/permalink/319691772148001/
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precum și vopsire a băncilor. Beneficiarii activității printre care vizitatorii bibliotecii și locuitorii 

blocurilor adiacente au apreciat contribuția organizatorilor în amenajarea teritoriului.  

 Deschiderea SNV în cadrul instituției, 1 octombrie – Felicitare pentru cadrele-didactice bunicuțe 

și bunici – organizata de Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți. 

Tinerii aleg sportul, 1 octombrie – Competiție sportivă (volei) organizată de către elevii 

gimnaziului nr.6 în parteneriat cu elevii gimnaziului ”A.I.Cuza” pentru promovarea modului 

sănătos de viață. 

Книжная аптека, 1 octombrie - Члены Волонтерского движение «Маяк» восстанавливали 

поврежденные книги Библиотеки Т.Л. им. В.В.Маяковского. 

Sprijin  școlar, 1 – 5 octombrie - Voluntarii în parteneriat cu A.O. „Afina” au oferit sprijin elevilor 

din cadrul L.T. George Coșbuc cu cerințe educaționale speciale sub formă de meditații și suport în 

pregătirea temelor pentru acasă. 

«Спасаем старых друзей», 1 octombrie - Сотрудники БМБ им. Е. Кошериу Филиал №5 

провели  мастер-класс по реставрации старых книг, в процессе которого волонтеры смогли 

продлить жизнь старым книгам для дальнейшего пользования жителями города и 

читателями библиотеки. 

Hai în gașca voluntarilor!, 1 octombrie - Sesiune informativă/de recrutare a elevilor și studenților 

organizată de catre CSPT „ATIS” în cadrul L.T. „Ion Creangă”, USARB. 

Ziua ușilor deschise, 2 octombrie  - Selecția voluntarilor CSPT „ATIS” 

Айболит для игрушки, 2 octombrie - Волонтёры движение «Маяк» совместно с 

бенефициарами Ресурсного центра инклюзивного образования Т.Л. им. В.В.Маяковского 

чинили старые игрушки с последующим их дарением детям из социально- уязвимых семей.  

Patrula - să păstrăm curățenia în comunitate, 2 octombrie -  Voluntarii A.O. „Silent Generation” 

împreună cu elevii Şcolii Profesionalǎ nr. 4, s-au mobilizat activ pentru amenajarea terenului de 

joacă destinat copiilor Instituției Preșcolare „Zâmbetul” din orașul Bălți. 

Hai în gașca voluntarilor!, 2 octombrie - CSPT „ATIS” au organizat în Piața „V. Alecsandri” o 

acțiune comunitară/flashmob și puncte de informare cu expoziție de materiale informaționale 

pentru locuitorii, parinții și adolescențiii municipiului Bălți. 

Do you like the hot chocolate?, 3 octombrie – voluntarii A.O. „Silent Generation” în colaborare cu 

elevii Şcolii Profesionale nr. 4 cu suportul Karadeniz Press – Agenția de știri și analize a Mării negre  

au organizat un eveniment pentru promovarea lucrului în echipă în activitatea de voluntariat. 

Подари улыбку, 3 octombrie - Дети с помощью гленов грппы «Bunicile grijulii» изготовили 

угощения и раздали их пожилым людям микрорайона в день праздника.  

Экологическое образование, 3 octombrie - ММПЦ «Факел» совместно с A.O. «Ormos Charity» 

провели Информативную компанию для учеников старших классов Школы №8, №4 и лицей 

им. Гоголя об экологическом стиле жизни. 

Donare de sânge, 4 octombrie - Unitatea militară 1003 a Departamentului Trupelor de carabineri 

a organizat împreună cu Centrul de transfuzie o activitate de donare de sânge pentru locuitorii 

municipiului și alți beneficiari. 

Activități organizaționale pentru desfășurarea sărbătorii „Toamna aurie 2018”, 4 octombrie - 

Părinți voluntari ai IET nr. 43 s-au implicat în amenajarea terenului de joacă, pregătirea atributelor 

necesare precum și pregătirea expoziției de toamnă. 

https://karadeniz-press.ro/
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Monitorizarea etapei de deschidere a ofertelor pentru realizarea achiziției publice de către 

voluntari, 4 octombrie - A.O. “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” in parteneriat cu 

Primăria mun. Bălți au participat in calitate de observatori la desfășurarea etapei de deschidere a 

ofertelor la licitaţia publică Nr. 18/04185, Obiectul achiziţiei: lucrări de finisare a termoizolării 

pereților în grădinița pentru copii nr.43.  

 Lansarea CCR IV, 4 octombrie – A.O. „Țara Verde - Moldova” in colaborare cu USARB, SRL 

FinPlast-Prim și SRL Dulcinela au organizat extinderea proiectului ”Câștigăm când Reciclăm” în 9 

școli din mun. Bălți, 2 din r. Rîșcani și una din suburbia mun. Chișinău. 

Cartea de vizită a voluntarului. Consurs, 4 octombrie – A.O. „Silent Generation” in colaborare cu 

Karadeniz press au organizat un eveniment pentru dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale, 

antreprenoriale și sociale pentru Press  elevii Școlii Profesionale nr. 4. 

Monitorizarea etapei de  deschidere a ofertelor pentru realizarea achiziției publice de către 

voluntari, 5 octombrie - A.O. “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” a organizat pe lîngă 

Curtea de Apel Bălți monitorizarea licitației publice 432/18, obiectul achiziției: Pachet software, 

echipament informatic şi servicii de instalare a acestuia. 

Даем любимым книгам вторую жизнь, 7 octombrie - Сотрудники  библиотеки им. Е. 

Кошериу Филиал №5 провели  мастер-класс по реставрации старых книг, в процессе 

которого волонтеры смогли продлить жизнь старым книгам. 

O floare, un zậmbet!, 7 octombrie – voluntarii A.O. „Silent Generation” in colaborare cu Karadeniz 

Press au organizat pentru elevii Școlii Porfesionale nr. 4 o activitate menită să îndemne tinerii spre 

voluntariat, să se implice în diverse domenii de activitate, astfel încât să conștientizeze ce li se 

potrivește și ce îi motivează. 

 

 

Municipiul Chișinău 

 

 

Flashmob „ZEBRA 5: Nu transformați cortegiile oficiale în cortegii funerare!”, 1 octombrie 

„ZEBRA” constă în implicarea, în mod voluntar, a cetățenilor la 

organizarea unui flashmob pentru promovarea siguranței în 

trafic și distribuirea concluziilor acțiunii respective. Activitatea 

a fost organizată de Platforma pentru Cetățenie Activă și 

Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) în parteneriat cu 

organizațiile membre ale Coaliției Voluntariat. Poze pot fi 

accesate aici.  

Flashmob de sensibilizare și lansarea SNV 2018. Inițierea Clubului voluntarilor Liceului Teoretic 

,,George Călinescu”, 1 octombrie 

Acțiunea a avut scopul de a informa elevii, profesorii despre 
inițierea clubului, despre lansarea SNV-2018 cu scopul de a 
promova voluntariatul în rândul tinerilor. Activitatea a fost 
organizată de Clubul voluntarilor Liceului Teoretic ,,George 
Călinescu”. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156602457807521
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1905374472865132&id=263976637004932&__xts__%5B0%5D=68.ARCBbS_ggfgaImXGOa3L7glSSPQ3JgFpZJx739xCbgZrUC2el5FjbN9_NH_EsFtu-aq7OiJ0eMqHL8et8V1OGDpjUxjc9brupka8dfYZUzIXp7ShN27WivfTTffLiRkmUz0dC7uY9_EbsGT28go5Jc_18Id6Fq_h9sh8KcbBKnMrhT486t-0v7XAX79cf96k7NUzo9xaHZNNcj5VWjXJh7ZV7n55NpL17p03dhE4UYNezlQjNsDGh78z6GTysilIKhhgoXre60AlK3311IeastJEtLEm-FbKVFSsuKohlxJzsCeUYZK_41DBVyXZLCPj68DBi0nE3aurOGmIHQT_pyb2bA&__tn__=-R
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De la inimă-la inimă, 3 octombrie  

 

Voluntarii Centrului de Excelență în Industria Ușoară 

împreună cu cadrele didactice au decis să facă o acțiune de 

caritate pentru copiii de la Casa copilului „Preafericitul Iosif” 

amplasată în sectorul Buiucani a capitalei. Mai multe poze pot 

fi accesate aici.  

 

 

 
Seminar informativ, 3 octombrie  

 

Desfășurarea acestui seminar organizat de A.O. CSC Moldova 
a avut drept principal scop evidențierea beneficiilor 
voluntariatului practicat în perioada studenției. Mai multe 
poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

Oameni și câini, 4 octombrie 
 
Voluntarii de la Asociația TDV, Platforma pentru Cetățenie 

Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului, Asociatia 

MOTIVATIE din Moldova, Consiliul Naţional al Tineretului din 

Moldova etc. au mers să celebreze viața și Ziua Internațională 

a Animalelor cu patrupezii voioși de la azilul din comuna 

Ciobanovca, Anenii Noi. Poze pot fi accesate aici.  

 

Salvăm o genraţie, 4 octombrie  
 

 

Voluntarii de la I.P.L.T. Universul au mers în vizită la Azilul 

Republican  de Bătrîni. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Descoperim animalele de la ZOO, 4 octombrie 

 
 
Voluntarii de la A.O. Concordia. Proiecte Sociale 
Chișinau au descoperit animalele de la ZOO cu copii din Cetrul 
de plasamnet Casa Concordia. Poze pot fi accesate aici.  
 

https://www.ceiu.md/alte-activitati/
https://www.facebook.com/CSCMoldova/posts/1824107157643311?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156611281197521
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticUniversul/posts/569271776863086
https://www.facebook.com/concordiamoldova/posts/963581023845816?__tn__=-R
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O seară frumoasă în căminul studenților pentru a salva natura, 5 octombrie 

 

 

Federaţia Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din 

Moldova a organizat o prezentare despre necesitatea de a 

reduce utilizarea plasticului. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 
Self- goverment day, 5 octombrie  

 
 
Elevii din I..P.L.T. Universul au făcut lecții în locul profesorilor, 
astfel apreciindule munca care o fac zilnic. Poze pot fi 
accesate aici.  
 
 
 
 

 
Work-Shop. Confectionarea bratarilor!, 5 octombrie 

 

 

Volutnarii de la Young Caritas Moldova au învățat copiii să 

confecționeze bratari din panglici. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

Cinste ție, dragă profesor!, 5 octombrie  

 

Clubul voluntarilor Liceului Teoretic ,,George Călinescu” a 
organizat dansuri, cântece, flori pentru profesorii din liceu. 
Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

În municipiul Chișinău s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat în SNV 2018 a căror 

descriere poate fi găsită în Calendarul Municipal Chisinau: 

Flash-mob Spunem NU rujeolei!”, 1 octombrie – organizată de Echipa de voluntari „Esculap”, 
CEMF „Raisa Pacalo”. 
Activitate de voluntariat  în acordarea îngrijilor geriatric Centrul Național de Geriatrie și 
Gerontologie, 1 octombrie – organizată de Echipa de voluntari „Edelwess”, CEMF „Raisa Pacalo”. 

https://www.facebook.com/ffuplm/posts/271590316888879?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/LiceulTeoreticUniversul/posts/567783250345272
https://www.facebook.com/YOUNGCaritasMoldova/posts/1943222569312510?__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1906359946099918&id=263976637004932&__tn__=-R
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Campanie de sensibilizare, 1 octombrie – organizată de Comitetul Sindical al Studenților al UPS 

”Ion Creangă” și Biblioteca universitară. 

Hai în gașca voluntarilor, 1-4 octombrie – organizată de Centrul Național de Resurse în Servicii de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor „Neovita”. 

Flash-mob, 2 octombrie – organziată de Echipa de voluntari „Esculap”, CEMF „Raisa Pacalo”. 

Activități de voluntariat, 2 octombrie – organizată de hipa de voluntari „Genevita”, CEMF „Raisa 
Pacalo”. 
IMSP Institutul Mamei și Copilului IMSP SCM nr.1. 
Sersiune de Informare,, Educația electorală”, 2-3 octombrie – organizată de Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova (CNTM). 
Activitate de voluntariat în îngrijiri geriatrice, 2 octombrie – Echipa de voluntari „Edelwess”, 
CEMF „Raisa Pacalo”. 
Lecție publică „Rujeola - pericole și prejudecăți”, 2 octombrie – CEMF „Raisa Pacalo”. 
De la inimă la inimă, 2 octombrie – organizată de Echipa de voluntari „CaritasFarm”, CEMF „Raisa 
Pacalo”. 
Salubrizarea Motocross-ului, 2 octombrie – organizată de I.P.L.T. Universul. 
Tânăr activ, un cetățean activ! 2-5 octombrie – organizată de Consiliul Național al Tineretului din 
Moldova (CNTM). 

Campanie de informare ,,Jos pălăria în fața voluntarilor”, 2 octombrie – organizată de Clubul 
voluntarilor Liceului Teoretic ,,George Călinescu”. 
Căminul casa noastră, 3 octombrie – organizată de Consiliul Locatarilor căminelor UPSC. 
Vocea ta contează, 3-5 octombrie – organizată de Consiliul Național al Tineretului (CNTM). 
Dăruieşte un zâmbet și răspunde la o intrebare, 3 octombrie – organziată de Universitatea de stat 
din Moldova. 
Abilități de viață pentru adolescenți, 3 octombrie – organizată de А.О. „Credinta”. 
Activitate de voluntariat  în acordarea îngrijirilor geriatrice, 4 octombrie – organizată de Echipa 
de voluntari „Speranța”, CEMF „Raisa Pacalo”. 
Activități de voluntariat „Prevenirea bolilor respiratorii”, 4 octombrie – organizată de Echipa de 
voluntari „Copilărie fără risc”, CEMF „Raisa Pacalo”. 
Campanie de informare – Cum îți protejezi ochii în era digitală, 4 octombrie – organizată de A.O. 

CSC Moldova. 

O faptă bună, o speranță în viitor, 4 octombtie – organizată de Biroul de probațiune Rîșcani. 
Voluntariatul ca activitate în viața studențească. Masă rotundă cu studenții, 4 octombrie – 
organizată de USEFS. 
Voluntarul CRENGIAN campanie de sensibilizare, 4 octombrie – organizată de Organizația 
Sindicală a Studenților UPS „Ion Creanga” și Asociatia Studentilor și Rezidentilor din Medicină. 
Acțiuni de salubrizare, 5-7 octombrie – organizată de Penitenciarul  Nr. 16 Pruncul. 

Activități de voluntariat „Ziua inimii”, 5 octombrie – organizată de Echipa de voluntari „Copilărie 
fără risc”, CEMF „Raisa Pacalo”. 

Omagiu profesorilor pensionari, 5 octombrie – organizată de Clubul voluntarilor Liceului Teoretic 
,,George Călinescu”. 
Și tu ai avut un profesor, 5 octombrie – organizată de Universitatea de Stat din Moldova. 
Culturale și recreative pentru copii în natură, 5 octombrie – organizată de А.О. „Credinta”. 
Acțiuni de  Instruire pentru Angajați, 5-7 octombrie – organizată de Penitenciarul  Nr. 16 Pruncul. 
O mana de ajutor batrinilor! 6 octombrie – organizată de Young Caritas Moldova. 
City Quest, 6 octombrie – organizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM). 
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Un voluntar în plus, o indiferență socială în minus!, 6 octombrie – organizată de Consiliul 

Național al Tineretului din Moldova (CNTM). 

Activitati educationale pentru reabilitarea copiilor internati in sectiile din cadrul Institutului 

Mamei si Copilului, 6 octombrie – organizată de Asociația Studenților si Rezidenților din Medicină 

Teatru pentru pici, 7 octombrie – organizată de A.O. Concordia. Proiecte Sociale. 
 

Raionul Anenii Noi 

 

Activitate de informare cu privire la voluntariat, 1 octombrie 

 

 

Centrul Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi a organizat 

într-un mod interactiv pentru copiii – beneficiari de servicii, 

activități de informare cu privire la voluntariat. Mai multe 

detalii și foto găsiți aici. 

 

 

 

 

Ziua Omului în etate, 1 octombrie 

 

Administraţia Publică locală din Ciobanovca în colaborare cu 

agentul economic Î.I.”Pohilenco Vladimir” , a desfăşurat o 

activitate de caritate cu ocazia Zilei Internaţionale a Omului în 

etate, oferind pachete alimentare pentru bătrînii singuratici, 

astfel trezind pe feţele triste ale acestor persoane , peste care 

au trecut anii, lacrimi de bucurie, sentimente de mulţămire şi 

zîmbete plăcute. Pentru mai multe poze accesați aici. 

 

 

 

Un curcubeu pentru fiecare copil, 1 – 7 octombrie 

 

A.O. „Adulții” s.Bulboaca împreună cu I.P. gimnaziul „Anton 

Guzun” au organizat o campanie de colectare de fonduri, cărți 

de colorat, creioane de colorat, puzzle, etc., destinate 

pacienților secției pediatrice a I.P. „Spitalul raional”. Mai 

multe poze găsiți aici și aici.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/svetlana.balan.756/posts/464383774052007
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967231676799707&id=698852610304283&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U20L2LChFAo&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/1754607367942296/photos/a.1760549564014743/1938300262906338/?type=3&theater
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Ziua Omului în etate, 1 octombrie 

 

Voluntarii GI „Noua Generație” împreună cu Centrul de 

Tineret Speia au organizat în localitatea Speia un eveniment 

cultural- artistic cu ocazia  Zilei Omului în etate. Vizualizați 

poze aici și aici. 

 

 

 

 

Ziua Omului în etate, 1 octombrie 

 

Voluntarii au organizat o activitate de caritate in satul 

Cobusca Noua cu ocazia Zilei omului in etate. Cu acest prilej 

„APL Cobusca Nouă” impreuna cu  asistenta sociala Maria 

Cretu au mers pe la casele batrinilor pentru a imparti o 

gustarica calda si vorbe frumoase. Pentru imagini accesati 

aici.  

 

 

 

Lecții informative cu privire la pericolul consumului stupefiantelor, 2 octombrie 

 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „CALIPSO” din orasul 

Anenii Noi  a organizat in incinta Liceului Teoretic „Mihai 

Eminescu” lecții informative cu privire la pericolul consumului 

stupefiantelor în rîndul copiilor și tinerilor. Pentru mai multe 

imagini accesati aici.  

 

 

 

 

Activitate de reparației a cărților din fondul bibliotecii, 2 octombrie 

 

  

Biblioteca publică Șerpeni cu ajutorul tinerilor voluntari din 

satul Serpeni au organizat o activitate de reparatie a cartilor 

din fondul bibliotecii. Imagini din cadrul activitatii vedeti aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=563909520738571&set=ms.c.eJwtx8kNADAIA7CNKq4ksP9ilRD~_GcyxQZiyIX~%3BYk3vo3r6vuE~_WyZv5AZ5GDO8~-.bps.a.563909484071908&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=563903904072466&set=a.175021346294059&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2115617888766493&set=pcb.2115618048766477&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9UtuRRTEI6mhH8d1~%3BYztHw~%3B1kJAiSsSmxrATMZv7mw2ibiGzNw2b~_4cp4eHz5hcMusTiV~_OYJ8vX4fB~_rX079PH0L7g~%3B0iHqT3x8WvsfU~_hPqQ5avxnnf~%3BPnR9m8Of~%3Bl05puPyHsvq6~_gP~_~%3BPr~_vbD9s8YW8fRFd~%3B6A~_rr~%3BL0TWXfx8sH330dbx~%3B09IJ6wPpTZf68~%3BPXzv~%3Bx~_fM1Zfjrx3mPsN~_~%3BDSj~_4fMSW68~_YH3r3o586zP4wxy~%3B6x~%3BYdrj~_8~_cqZ7~_7TTf~_XL8i3yzcvH3LvFcJ75c2T85DVY3~_QvvuxH9n~_Yezfrs~%3Bhf~%3BH7D9xvtfcq8P9UHHb2X9c~%3B~_zTcvThvLF~_LuA~%3BrPwFxrTY~-.bps.a.939701199556980&type=1&__xts__%5b0%5d=68.ARDei13p5LuXEcQjUUrWeYkdHSN_TVaeh-HIifxN77G3KSRCFpVyLeU4UTEOc4RRCZRA0z_JLgHnMTURYlg2ptX4Ozo6xNpXcKIbCu7URNBIu7iAy4Cit6E06JRfaJ1KYr_XXX4sKpr8QGYZqXIo8raSDPUalCd4LQMPHc8s_dNr3Etp6aE_ZvnRYqGmRUoFUadXeLkY019cbRJkPJO1jmqKyMAq8Uduepm-9dDiOZeOXx0hGOb3cPIh9zocvYKCipPfm09eepViIDSiPpTOOegfbh-Ppx9Mgqtj9owUcOl7rTpYfdjdOHjm4cQS29rywc2k3t073P--FXdLqZpunBzzeCrM3aVM3iMIcjHd39xn2GLDeOqtg6lU6Y2_WRtSvVm221ci4jZN0DwyRxKsf4FnZ3HLujv0vby_rk8Y42cY8tpX6EThK2L7ubxusSls-pMPDNoanyWsOe0QpQ&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca-publica-Serpeni-1539312422952368/?__tn__=kC-R&eid=ARAuMXphink96TGVeY14K-I23fA8kWGEqjQ3aIF3h32aImXxnfuRl9XtVR5U-_wA7AIbKihy7wsLSX0w&hc_ref=ARRMv1a_vA5flWyCugE8nzMyg3kRzEvhVhGhZIkvLTR-NUAxeLpxfRf4Cm5Qg2E_YXE&fref=nf
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Jocuri de socializare cu copii în situație de risc, 3 octombrie 

 

O activitate in aer liber a fost desfasurata de catre Centrul de 

Tineret Varnița si 15 voluntari Asociatia de Tineret „Șansa” 

care au interactionat activ cu cei 20 de copii aflați în situație 

de risc și din familii  social-vulnerabile din cadrul  CCM 

Asclepio. Copii au fost placut surprinsi de ngenizitatea si 

vivacitatea voluntarilor precum si de implicarea lor. Pentru 

poze accesati aici. 

 

 

Un zîmbet dulce, 3 octombrie 

 

Voluntarii Centrului de Reabilitare și Integrare Socială, 

or.Anenii Noi au organizat o activitate de socializare cu  copiii 

internați în Secția pediatrică a Spitalului raional Anenii Noi. 

Accesati aici pentru mai multe poze din cadrul actvitatii. 

 

 

 

 

Actvitate  de socializare, 4 octombrie 

Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată 

Anenii Noi in parteneriat cu Consiliul raional al tinerilor 

Anenii Noi si voluntarul „Corpul păcii” au desfasurat o 

activitate de socializare și donarea rechizitelor și obiectelor de 

birotică, cărți, brățări de mîină copiilor din Centrul Reabilitare 

și Integrare Socială, organizind jocuri ineractive cu copiii. 

Imagini gasiti aici.  

 

Seminar „ Activitate de amenajare a Centrului de Tineret Varniţa”, 4 octombrie 

  

 

 

Voluntari YB Varnița au desfasurat o activitate pentru 

amenajarea Centrului de Tineret Varniţa. Pentru mai multe 

imagini accesati aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/253836098359760/photos/pcb.515914195485281/515912585485442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465342613956123&set=a.124948791328842&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1144582165692845&set=a.309327195885017&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2287122351302764&set=pcb.2287129991302000&type=3&theater
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Seminar „Promovarea modului sănătos de viață”,  5 octombrie 

 

 AT Șansa in colaborare cu CCM Asclepio, Biroul de 

Probațiune Bender  si 20 voluntari și membri YB Varnița au 

discutat cu copii  despre alimentarea corectă și au promovat 

modul sănătos de viață. Gasiti poze aici. 

 

 

 

 

 

 

Concursul „Eu aleg Moldova”, 5 octombrie 

 

Membrii Centrului de Tineret Mereni impreuna cu APL 

Mereni si Biblioteca Publică Mereni au organizat jocul de 

cultură generală ,,Aici e Moldova'' și un concurs interactiv de 

cunoaștere a Moldovei pentru copii si tinerii din satul 

Mereni. Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

Zi de salubrizare, 5 octombrie 

 

Lucrătorii de la I.P. Casa de Cultură, Muzeul de Istorie și 

Etnografie, Biblioteca Publică și angajații Primăriei Gura 

Bîcului au organizat o activitate de salubrizare în centrul 

satului. In urma acestei activități a fost reabilitată starea 

stației din centrul satului. Pentru a vedea mai multe poze 

accesati aici. 

 

 

Algoritmul acordării primului ajutor medical, 6 octombrie 

Voluntarii Centrului Comunitar Multifuncțional „Asclepio” 

din satul Varnița a dat start ciclului de seminare la tema: 

,,ALGORITMUL ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR MEDICAL,, 

realizate în cadrul proiectului ,,SALUTEM - Sănătate fără 

frontiere,, ,implementat de A.O. ,,Femeie. Speranță. Viitor’, 

Centrul de Sănătate Varnița și Stația de Salvare din orașul 

Bender. Tinerii de la Liceul Teoretic Varnița au obținut 

deprinderi practice și teoretice în acordarea primului ajutor 

medical. Pentru poze accesati aici. 

 

https://www.facebook.com/253836098359760/photos/pcb.515914195485281/515912855485415/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084984048345361&set=pcb.307360553388229&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742111372803921&set=pcb.742115036136888&type=3&theater
https://www.facebook.com/veronica.stefaniuc/media_set?set=a.10214664509865149&type=3
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Alte activități de voluntariat organizate în raionul Anenii Noi, în cadrul SNV 2018, pot fi găsite în 

Calendarul Raional Anenii Noi SNV 2018: 

Promovarea activităților de voluntariat, 1 - 7 octombrie – „Adevărul de Anenii Noi”  a publicat 

materiale informative pentru promovarea voluntariatului în mass-media. 

 Difuzarea filmului tematic, 6 octombrie - Centrul Tineret Mereni, in claborare cu APL Mereni si 

Biblioteca Publică Mereni au desfasurat o activitate culturală de promovare a cinematografiei. 

 

Raionul Basarabeasca 

 

Нам года не беда, 1 октября 

Инициативные группы волонтёров организовали 

меророприятие в Многофункциональном Коммунитарном 

Центре «RECUNOȘTINȚĂ» при поддержке Молодёжной 

организации «FEED-BACK», а именно праздник для 

людей золотого возраста — «НАМ ГОДА - НЕ БЕДА». 

Фотографии смотрите здесь. 

 

 

Мешочек добра, 2 октября  

 

Волонтеры Ясли сада №4 «Солнышко» г.Бессарабка 

организовали сбор и передачу канцтоваров, продуктов 

питания, одежды и игрушек малоимущим семьям с 

тяжёлым материальным положением, дети которых 

посещают  ясли сад №4 «Солнышко». Нажмите здесь для 

просмотра фотографий. 

 

 

Английский язык для детей до 12 лет, 2 октября 

 

Волонтер из Корпуса Мира Лидия Гулнак при содействии 

Городской Публичной Библиотеки проводила занятия по 

разговорному английскому языку, для детей до 12 лет. 

Смотрите фотографии по ссылке.  

 

http://feedback.md/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87/
https://www.facebook.com/pg/bs.ngo.feedback/photos/?tab=album&album_id=2294576347496017
https://www.facebook.com/pg/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0-1559177874381316/photos/?tab=album&album_id=1962770557355377&__tn__=-UC-R


С миру по нитке!, 2-5 октября 

 

 Инициативная группа «Лицеисты» и волонтёры ОО 

«FEED-BACK» провели в Центре «Recunosștința». 

г.Бессарабка сбор одежды для детей из неполных семей 

и семей с тяжелым материальным положением. 

Наидите фотографии по ссылке. 

 

 

 

 

Вкусняшки от души вам дарят малыши, 3 октября 

  

Волонтеры Молодёжной организации «FEED-BACK», 

совмесно с д/с №1 «Антошка» г.Бессарабка, провели 

сбор сладостей и передача малоимущим семьям дети 

которых посещают  сад №1 «Антошка». Фотографии 

смотрите по ссылке. 

 

 

 

Акция "Подари улыбку", 4 октября 

  

Инициативная группа Центра «Recunosștința» 

«УЛЫБКА». Дети дарили смайлики прохожим и желали 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, да и просто 

удачного дня. Также распространялись раздаточные 

материалы о здоровом питании. Смотрите фотографии 

здесь.  

 

 

Английский язык для молодёжи, 4 октября 

  

Волонтёр Корпуса мира Лидия Гулнак провела занятий 

по разговорному английскому языку для зрослого 

населения г.Бессарабка, при городской публичной 

библиотеки города Бессарабка. Смотрите фотографии по 

ссылке. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/bs.ngo.feedback/photos/?tab=album&album_id=2292218004398518&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/bs.ngo.feedback/photos/?tab=album&album_id=2292066987746953
https://www.facebook.com/pg/bs.ngo.feedback/photos/?tab=album&album_id=2292241087729543
https://www.facebook.com/1559177874381316/photos/pcb.1965691563729943/1965689053730194/?type=3&theater
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День открытых дверей, 5 октября 

 Бюро Пробации г. Бессарабка провели совместную 

акцию с волонтерами ОО Центр молодёжных 

инициатив «FEED-BACK» по информированию учащихся 

старших классов Лицеев «А.Пушкин», «Н.Гоголь», 

«М.Басараб» о деятельности Бюро Пробации. 

Фотографии смотрите здесь.  

 

 

 

Трудовой десант, 5 октября 

  

Волонтеры ОО Центр молодёжных инициатив «FEED-

BACK», ученики и педагогический коллектив лицея  

«А.Пушкин» г. Бессарабка организовали уборку 

территории приегающей к лицею. Фотографии найдите 

по ссылке. 

 

 

 

Детский сад 2-й наш дом – наведём порядок в нём!, 5 октября 

  

Волонтеры ОО Центр молодёжных инициатив «FEED 

BACK» вместе с воспитаниками  и коллективом д/с №1 

«Антошка» провели уборку территории детского сада. 

Смотрите фотографии по ссылке. 

 

 

 

 

Английский язык для взрослых, 5 октября 

  

Волонтёр Корпуса мира Лидия Гулнак провела при 

городской публичной Библиотеки занятия по 

разговорному английскому языку для учащихся, детей 

и молодёжь от 12 лет и выше. Найдите фотографии по 

ссылке. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bs.ngo.feedback/photos/a.2292261051060880/2292263951060590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bs.ngo.feedback/photos/a.2292066987746953/2292069471080038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1559177874381316/photos/pcb.1965679857064447/1965679023731197/?type=3&theater
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Поможем детям, 5 октября 

  

 

Работники городской публичной библиотеки 

организовали сбор игрушек и передача детям 

находящиеся в стационаре Детского отделения 

Терапии Городской поликлинники. Смотрите 

фотографии по ссылке.  

 

 

 

 

Глаза боятся, а руки делают, 6 октября 

 

 Инициативная группа «Молодёжь» и волонтёры 

ОО «FEED-BACK» совместными усилиями 

воосстановили детскую площадку (ремонт качелей). 

Больше фотографий по ссылке.  

 

 

 

 

Дисуссии "мотивация волонтёрства", 7 октября 

 

Волонтры ОО Центра молодёжных инициатив 

«FEED-BACK» совместно с Bas TV  Бессарабка, OO 

«Vesta» г.Комрат и Корус Мира США провели 

интерактивную мотивационную сессию о пользе 

волонтёрства для учащиеся 3 лицеев и гимназии г. 

Бессарабка. Фотографии по ссылке.  

 

 

Как живёшь ветеран, 7 октября 

 

 

Волонтеры молодёжного Центра «Феникс» 

орнанизовали акцию помощи на дому ветерану ВОВ 

Коваджи Ивану Петровичу.  Найдите больше 

фотографий по ссылке.  

 

 

 

https://www.facebook.com/1559177874381316/photos/a.1587653628200407/1966186877013745/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bs.ngo.feedback/photos/a.2292228481064137/2292229484397370/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bs.ngo.feedback/photos/a.2294616337492018/2294617027491949/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bs.ngo.feedback/photos/a.2290790817874570/2290791114541207/?type=3&theater
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S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora o puteți găsi în Calendarul Raional 

Basarabeasca SNV 2018: 

Источник здоровья, 3 октября – Бюро Пробации г.Бессарабка совместно с жителями города 

организовали работы по благоустройству территоррии родника м/р «Совхоз» 

Добро возвращается, 3 октября - Инициативна группа: «Помощники Земли», волонтёры ОО 

«FEED-BACK» совместно с ОО Центр молодёжных инициатив «FEED-BACK» провели Эко-акция 

по  уборке территории детской площадки в м/р «Романовка» возле Общества незрячих и 

слабовидящих.  

Чистое сердце, 3 октября - Ученики Гимназии №22 из Бессарабки провели сбор одежды для 

детей из малоимущих семей, преимущественно семьи ромов, и передача по месту 

жительства. 

Мы за здоровый образ жизни, 4 октября - Инициативная группа «Пчёлки» и волонтёры ОО 

«FEED-BACK» организовали Тренинг для старших групп детского сада «Антошка» на тему « 

Здоровый образ жизни и здоровое питание». 

Твори добро, 6 октября - Инициативная группа «Добровольцы» совместно с 
Многофункциональным комунитарным центром «Recunosștința» и волонтерами ОО «FEED-
BACK» оказали помощь одинокой пенсионерке Стебун Мария 82 года  (уборка 
двора/вскапывание огорода). 
 

Raionul Briceni 

 

Despre alte activități desfășurate în raionul Briceni în cadrul SNV 2018 vă puteți informa din 

Calendarul Raional Briceni SNV 2018:  

Elev informat, 1 octombrie – organizată de Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni. 

Voluntariat ecologic, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Corjeuți. 

Lecție publică, 1 octombrie – organizată de L.T. Tabani. 

Activitate de socializare în centru de resurse „Confecţionarea felicitărilor”, 1 octombrie – 

organziată de Gimnaziul Balasinești. 

Voluntariat în cartier, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 

Sporter, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 

Fii voluntar – nu vei regreta!, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Cotiujenu. 

Îngrijirea parcului, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Hlina. 

Ce este coluntariatulu, 1 octombrie – organizată de Consiliul de elevi, L. T. Larga. 

Un arbore pentru viitorul nostru, 1 octombrie – organizată de L.T. Caracușenii Vechi. 

Informarea elevilor în cadrul careului, 1 octombrie – organizată de L.T. Grimăncăuți. 

Nu fi indiferent!, 1 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă din L.T. Drepcăuți. 
Fii ajutor de bucătar!, 1 octombrie – organziată de Gimnaziul Criva. 

Un strop de bucurie pentru cei mai tristi ca noi, 2 octombrie – organizată de Consiliul elevilor din  

Liceul Cotiujeni. 

Voluntariat cultural: promovăm literatura, 2 octombrie – organziată de Gimnaziul Corjeuți. 

Activităţi de salubrizare în locurile publice, 2 octombrie – organziată de L.T. Tabani. 

Primul ajutor medical, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Balasinești. 

Activitatea dedicată persoanelor în etate, 2 octombrie – organziată de Gimnaziul Cotiujeni. 
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Vizite la domiciliu, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Hlina. 

Hai în gașca voluntarilor!, 2 octombrie – organizată de L.T. Grimăncăuți. 

Amenajarea teritoriului, 2 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă din L.T. Drepcăuți. 

Открытая книга, 2 октября – организованно Теоретическим Лицеием №1, г.Бричень. 

Donează o haină, dăruieşte un leu!, 1-5 octombrie –  organizată de Gimnaziul Criva. 

În ajutor celor mai necăjiţi ca noi, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Balasinești. 

Masă rotundă  „Istoria voluntariatului”, 3 octombrie – organizată de L.T. Tabani. 

Voluntariat pentru familii defavorizate, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 

Salvați planeta, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 

Îngrijirea mormintelor pedagogilor decedați, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Hlina. 

Ce este voluntariatul – obligație sau vocație?, 3 octombrie – organizată de L.T. Larga. 

Împreună pentru un trafic în siguranță, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Grimăncăuți. 

Nimeni nu este uitat, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Grimăncăuți. 

Fii un gradinar iscusit!, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Criva.  
Persoane la vârsta eleganței, 3 octombrie – organizată de L.T. Drepcăuți. 
Acțiuni de caritate, 3 octombrie – organizată de Biroul de probațiune Briceni. 
Vizita la domiciliu a copiilor cu nevoi speciale şi a persoanelor în etate rămase fără îngrijire, 4 
octombrie – organizată de L.T. Tabani. 
E ziua ta, iubite profesor, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Balasinești. 
Volntariat în cartier, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăți. 
Dăruim cărții o nouă viață, 4 octombrie – organizată de Bibliotecara școlară L.T. Larga. 
Îmi cunosc drepturile, 4 octombrie – organizată de L.T.  Larga. 
Renovarea opririi, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Grimăncăuți. 
Modul sănătos de viață, 4 octombrie – organizată de Centrul medicilor de familie Briceni 
Сердце отдаю людям, 4 октября – организованно Теоретическим Лицеием №1, г.Бричень. 
Salubrizare, 4 octombrie – organizată de Biroul de probațiune Briceni. 
Pedagog - sinfonie de culori și lumină, 5 octombrie – organizată de Direcția Învățământ Tineret și 
Sport Briceni. 
Lecţie de sensibilitate cu genericul „Să educăm copiii prin diversitate!”, 5 octombrie – organizată 
de L.T. Tabani. 
Cel mai frumos buchet pentru fostul meu profesori, 5 octombrie – organizată de L.T. Corjeuți. 
Din Suflet pentru Suflet, 5 octombrie – organizată de L.T. Caracușenii Vechi. 
Mă închin în fața ta iubite professor, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 
Cu drag de profesor, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Hlina. 
Mă-nchin în fața ta, iubite profesor, 5 octombrie – organizată de L.T. Larga. 
Totalurile Săptămânii Naționale a Voluntariatului, 5 octombrie – organizată de L.T. Larga. 
Alături de persoanele în etate, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Grimăncăuți. 
Din suflet pentru tine, iubite profesor, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Drepcăuți. 
Campanie de informare, promovare şi de recunoaştere a voluntariatului cu tema: „Oferă-te 
voluntar! Schimbă ceva!”, 6 octombrie – organizată de L.T. Tabani. 
Un arbore pentru dăinuirea noastră, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Corjeuți. 
Dai carte, ai parte, 6 octombrie – organizată de L.T. Drepcăuți. 
Cros, 6 octombrie – organizată de Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni. 
Din zestrea neamului , 7 octombrie – organizată de L. T. Corjeuți. 
Cupa raionului la Fotbal ¼, 7 octombrie – organizată de recția Învățământ Tineret și Sport Briceni. 
Maratonul de promovare a lecturii, 7 octombrie – organizată de Gimnaziul Colicăuți. 
Bilanțul activităților SNV, 7 octombrie – organizată de L.T. Grimăncăuți. 
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Raionul Cahul 

 

Împreună facem ziua mai bună!, 1 - 5 octombrie 

 

 

Voluntarii A.O.Perspectiva  au organizat în incinta Liceului 

Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, amplasarea unei boxe 

destinată pentru colectarea hainelor, jucariilor, cărților de 

citit, de colorat etc. pentru copiii de la centrele de orfelinat. 

Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

 

 

Starturi vesele, 1 octombrie  

 

Colaboratorii A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud” în parteneriat 

cu YK ”Agape” (Centrul de Sănatate Prietenos Tinerilor) au 

organizat competiții sportive si activitati interactive pentru 

copiii din Centrul de plasament temporar. Imagini de la 

activitate gasiti aici si aici. 

 

 

Flash-mob, 6 octombrie 

 

Membrii fondului pentru Tineri CAHUL au organizat un flash 

mob în parcul central „G.Vieru „ în cadrul Galei de Inițiativă a 

Programului de Granturi Mici ediția V. Pentru a viziona video-

ul accesati aici.  

 

 

 

 

Despre alte activități desfășurate în raionul Cahul în cadrul SNV 2018 vă puteți informa din 

Calendarul Raional Cahul SNV 2018: 

Face Painting and interesting games, 2, 4  octombrie - Fondul pentru Tineri CAHUL a organizat 

pentru copiii de la gradinita Ghiocel nr. 1 din Cahul o vizita a echipei sale de voluntari, care au 

desfasurat multe jocuri amuzante și palpitante și de asemenea cu Face Painting. 

Training, 3 octombrie – voluntarii A.O. Perspectiva si Cahulevents au organizat un raining la care s-

au abordat tematicile „educația non-formală, comunicarea tinerilor de diferite naționalități” 

destinat membrilor Fondului pentru Tineri Cahul. 

http://www.aoperspectiva.org/impreuna-facem-ziua-mai-buna-activitate-in-cadrul-snv-2018/
http://www.aoperspectiva.org/activitate-in-cadrul-snv-2018-pentru-copiii-din-centrul-de-plasament-temporar/
https://www.facebook.com/pascupasrsud/photos/pcb.1957546574542603/1957542687876325/?type=3&theater
https://www.facebook.com/youthbankcahul/videos/533273013765357/
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Training, 4 octombrie – voluntarii A.O. Perspectiva si Cahulevents au organizat un raining la care s-

au abordat tematicile „educația non-formală, comunicarea tinerilor de diferite naționalități” 

destinat voluntarilor „Cahul Capitala Tineretului”. 

 

Raionul Cantemir 

 

Lansarea oficială SNV 2018, 1 octombrie  

 Serviciul Cultură și Turism Cantemir cu participarea  

reprezentanților din APL si a instituțiilor de învățământ,  au 

efectuat lansarea oficiala a Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului la CANTEMIR, ediția XII -a prin informarea 

Direcției Generale Învățământ, agenților economici, ONG-

urilor, BPR Cantemir despre planul de activitățil pentru 

perioada de 1-7 octombrie 2018. Poze de la lansare gasiti aici. 

Lucrări de salubrizare a parcului Casei Raionale Cultură, 1 

octombrie 

 

Angajatii Casei Raionale de Cultura Cantemir au organzat 

activitati de colectare a deșeurilor de pe teritoriul terenului de 

joacă și cel adiacent Parcului Casei de Cultura. Gasiti mai 

multe poze din cadrul activitatii aici. 

 

 

 

 

Curățenia - Mama Sănătății, 1 octombrie 

  

Reprezentantii Casei Comunitare Cantemir, impreuna cu 

GAR Cantemir, Autoritatile Publice Locale, si micii cititori ai 

Bibliotecii publice Baimaclia s-au antrenat intr-o activitate de  

curăţenie pe teritoriul Serviciului social Casa Comunitară. Mai 

multe poze gasiti aici. 

 

 

 

Lucrările de renovare a terenului de joacă pentru copii, 1 octombrie 

Liceenii claselor a X- a ”A”, ”B”, ”C”, a XI-a ”A” sub 

conducerea d-ei Olteanu Aurelia alături de specialiștii 

primăriei or. Cantemir au vopsit toate scaunele și 

echipamentele de la Terenul de  Joacă de pe str. Iu. Gagarin. 

Poze din cadrul activitatii gasiti aici.   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681550408874150&set=pcb.681552285540629&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=544175439361829&set=pcb.544176039361769&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715139362200661&set=pcb.715140072200590&type=3&theater
https://www.facebook.com/primariacantemir/photos/pcb.1897511290330153/1897510376996911/?type=3&theater
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O comunitate mai frumoasă prin voluntariat!, 1 octombrie 

 

 Angajații Serviciului Cultură și Turism Cantemir în 

parteneriat cu CRC Cantemir s-au organizat pentru strîngerea 

deșeurilor de pe teritoriul Parcului Casei Raionale de Cultură. 

Mai multe poze cu implicarea lor gasiti aici. 

 

 

 

Casa e bună, când o ții curată!, 1 octombrie 

 Voluntarii A.O. Keystone Moldova impreuna cu elevii  

Gimnaziului "Mihai Eminescu" Baimaclia în frunte cu 

profesorul de Istorie şi Educaţie civică Sîrbu Alexandr, câţiva 

utilizatori ai Bibliotecii Publice Baimaclia în frunte cu 

bibliotecara Ludmila Glibiciuc si Grupul de autoreprezentanţi 

Cantemir s-au implicat activ la curăţenia pe teritoriul şi în 

incinta Muzeului de istorie şi studiere a ţinutului local.  Pentru 

mai multe poze accesati aici. 

 

O apă pură și sănătoasă, de la un izvor bine îngrijit!, 1 octombrie 

 

Elevii Voluntari din clasele V-a„A” ,VI-a„B” ale I.P. Gimnaziul 

„Vasile Pârvan” s.Gotești s-au mobilizat într-un număr mare, 

pentru a petrece o zi de curățenie la izvor din localitatea 

s.Gotești, împreună au plantat flori,copaci, au colectat gunoiul 

din jurul izvorului. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

 

 

Oferă ajutor persoanelor social-vulnerabile, celor în etate, 1 -5  octombrie 

 

  

Angajatii Primăriei Coștangalia impreuna cu voluntarii 

Centrului social ,,Bethania,,  si Biblioteca publică Coștangalia 

au depus eforturi comune si au oferit un  prinz persoanelor 

social-vulnerabile si pensionarilor comunei Coștangalia. 

Pentru poze accesati aici. 

 

 

https://www.facebook.com/1163955503652405/photos/pcb.1840553155992633/1840549572659658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=710595076006440&set=pcb.710601699339111&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684578321904692&set=a.684577361904788&type=3&theater
https://www.facebook.com/939323926116642/photos/pcb.1868044146577944/1868044116577947/?type=3&theater
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Ia o doză de lectură, 1 octombrie 

 

Voluntarii Proiectului de voluntariat ,,Libro Voiajeux’’ 

impreuna cu Biblioteca Publică Cociulia au desfasurat pentru 

elevii Gimnaziului ,,Valeriu Hanganu” s.Cociulia o activitate 

interactiva, anume ,,Cel mai bun proiect de promovare a cărți 

și lecturii’’. Poze de la activitate gasiti aici. 

 

 

 

 

Sărbătorirea Ziua bunicilor, 1 octombrie 

  

Angajatii Primăriei Ciobalaccia impreuna cu elevii 

Gimnaziului Nicolae Mihai, s.Ciolalaccia au organizat o 

sarbatoare pentru bunicii satului.  În cadrul sărbătorii copii au 

dăruit flori, zîmbete, au recitat poiezii, cîntece si au dansat 

împreună cu ei. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

Promovarea lecturii în alt stil, 1 octombrie 

 

 În cadrul activitatii elevii claselor a III-IV ale Gimnaziului 

„Valeriu Hanganu” s. Cociulia. sub conducerea voluntarei 

bibliotecii Alina Perju au compus o povestire după desene. 

Mai multe poze vedeti accesind aici. 

 

 

 

 

 

 

În ajutor persoanelor în etate, 2 octombrie 

  

Voluntarii Casei Comunitare Cantemir impreuna cu angajatii 

si utilizatorii Bibliotecii publice pentru copii, precum si alti 

doritori şi voluntari au dat o miina de ajutor la culesul 

strugurilor in gospodaria dnei Sapovalov. Mai multe poze de la 

activitate gasiti aici. 

 

 

https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1913881655574983/1913879618908520/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1716492851796880/photos/a.1900899453356218/1900902740022556/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1913890008907481/1913888212240994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1118128221683552/1118127015017006/?type=3&theater


 

52 
 

Un nou pas spre sănătate. Mituri despre tuderculoză, 2 octombrie 

 Angajatii IMSP Cantemir impreuna cu APL si Serviciul 

Cultură și Turism Cantemir au desfasurat o ampla campanie 

de sensibilizarea a populatiei cu privire la tuberculoza. 

Informarea despre  tuberculoză, compartament prietenos, 

resonsabil față de pacienți și crerea unui mediu favorabil. 

Pentru poze accesati aici. 

 

 

Voluntarii în ajutorul bibliotecii, 2 – 4 octombrie 

 

Voluntarii, elevi ai Gimnaziului ,,Ștefan cel Mare’’, s.Cîrpești 

împreună cu angajatii Bibliotecii publice Cîrpești au efectuat 

lucrări de pregătire pentru reparația capitală în în bibliotecă. 

Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

Oră informativă: Fii voluntar și TU!, 2 octombrie 

Voluntarii, elevii claselor V-VI ale I.P. Gimnaziul „Vasile 

Pârvan” s.Gotești, r-n Cantemir impreuna cu voluntarii A.O. 

„PAS CU PAS” regiunea sud, au distribuit materialele 

promoționale părinților. (Ghid pentru părinți). Activitatea a 

avut scopul propmovarii informatiei pentru a avea o generație 

sănătoasă. Mai multe poze vedeti aici. 

 

Șezătoare „Confecționarea lucrurilor pentru caritate”, 2 – 7 octombrie 

  

 

Angajatii Bibliotecii școlare, impreuna cu profesoara de 

educația tehnologică, au organizat pentru copiii din familii 

social vulnerabile activitati de croșetare, împletire și 

brodătura. Accesati aici pentru mai multe poze. 

 

 

Împreună ne relaxăm prin dans și cîntec la bibliotecă, 2 octombrie 

 

Voluntarii Primăriei Ciobalaccia au organizat o activitate 

vesela si relaxanta pentru copii. In cadrul activității acestia au 

învățat lecții de dansuri, participând  la activități de grup, si au 

putut să danseze și să interpreteze cîntece.  Mai multe poze 

gasiti aici. 

https://www.facebook.com/1520379771617388/photos/a.2175931529395539/2175932076062151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2073023532924454/photos/a.2515793751980761/2515793961980740/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1163955503652405/photos/pcb.1848259298555352/1848256951888920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1914232045539944/1914230765540072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1716492851796880/photos/a.1900970993349064/1900971516682345/?type=3&theater
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Cum să acord primul ajutor în caz de incendiu, 3 octombrie 

 

Voluntarii Casei Comunitare Cantemir in colaborare cu 

asistenta medicală si angajatii bibliotecii publice pentru copii 

au organizat o activitate de informare,  master class ,,Cum să 

acord primul ajutor în caz de incendiu’’ pentru utilizatorii 

bibliotecii. Mai multe poze accesati aici. 

 

 

Activităţi de instruire a elevilor cu CES în cadrul centrului de resurse educaţionale intraşcolare, 3 

– 4 octombrie 

 

Elevii cl.a 8-9  de la I.P. Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. 

Cantemir impreuna cu Academia de Inovare şi Schimbare prin 

Educaţie au organizat  o activitate de instruire în cadrul 

Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională. Mai multe 

poze din cadrul activitatii le gasiti aici. 

 

 

Activitate de voluntariat ca acțiune pentru satul în care dorești să trăiești, 3 octombrie 

 

 

Angajatii Primăriei Vișniovca impreuna cu agenții economici, 

profesorii, elevii gimnaziului Vișniovca si tinerii locuitori ai 

satului au desfasurat lucrări de salubrizare pe strada strada 

centrală din localitatea Visniovca. Mai multe poze la gasiti aici. 

 

 

 

 

Ore de educație civică: Solidaritate şi voluntariat, 3 octombrie 

 

Profesorii Gimnaziului ,, M.Eminescu” Cantemir  au 

desfasurat activitati de sensibilizarea elevilor cu formele de 

voluntariat, explicind cine pot fi voluntari, si de sporire a 

solidaritatii faţă de cei aflati în situaţii grele de viaţă. Mai 

multe poze gasiti aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/543440022485711/photos/a.769767779852933/1118678098295231/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682524628776728&set=pcb.682525292109995&type=3&theater
https://www.facebook.com/visniovca/photos/pcb.303580747122848/303579993789590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682978272064697&set=pcb.682980782064446&type=3&theater
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O comunitatea mai curată prin voluntariat, 3 octombrie 

  

Coordonatorul local SNV specialistul Tineret și Sport 

s.Vișniovca a organizat elevii gimnaziului Visniovca pentru 

efectuarea lucrărilor de salubrizare pe strada strada centrală 

din comunaVisniovca. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

Voluntariat la muzeul de istorie s. Baimaclia în perioada SNV, 3 octombrie 

  

 

Voluntarii Bibliotecii publice pentru copii Baimaclia, si elevii 

Gim. M.Eminescu au venit în ajutor la Muzeul de Istorie 

pentru lucrări de curățenie, vopsire. Video de la activitate 

vizionati aici.  

 

 

 

 

Acțiune de lucrări de reparație, 3 octombrie 

  

 

 

Voluntarii, elevi ai Gimnaziului ,,Ștefan cel Mare’’,din 

s.Cîrpești împreună cu bibliotecara au efectuat  lucrări de 

curățenie și vopsire în bibliotecă. Pentru mai multe poze 

accesati aici. 

 

 

 

Turneul de fotbal ,,Viitorul'', grădinița s. Pleșeni, 3 octombrie 

  

Școala Sportivă Cantemir a organizat pentru echipa de fotbal 

din satul Pleșeni o activitate la aer liber cu implicarea copiilor. 

Scopul ei a fost popularizarea fotbalului în rîndul copiilor, cu 

practicarea sistematică a exercițiilor fizice. Pentru ma multe 

poze accesati aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305696763050242&set=pcb.2305697379716847&type=3&theater
https://www.facebook.com/ludmila.glibiciuc/videos/716059352108662/UzpfSTEwMDAwOTA3NzY1MDI5MjoyMDgzMzU3OTI1MzEwMTA5/
https://www.facebook.com/2073023532924454/photos/a.2515798605313609/2515798635313606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=317626112329005&set=pcb.317626588995624&type=3&theater
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Biblioteca – de la spaţiu la de lectură la spaţiu de voluntariat, 3 octombrie 

 

Voluntarii filialei bibliotecii pentru copii Cantemir au realizat 

impreuna cu copii Gimnaziului ,,Mihai Eminescu,, din 

or.Cantemir materiale didactice si au amenajat spațiile pentru 

diverse activități interactive. Pentru mai multe poze accesati 

aici.  

 

Promovarea dialogului intercultural și a toleranței în rândul elevilor, 4 octombrie 

 

Voluntarii Centrului de Instruire și Dezvoltare Educațională 

au desfasurat o activitate  de sensibilizare a opiniei publice. In 

cadrul acesteia, elevii din I.P. Gimnaziul „Mihai Eminescu” 

or.Cantemir au organizat sesiuni de informare a populației cu 

modalități de promovare a dialogului intercultural. Mai multe 

poze vedeti aici. 

 

 

Ajută un bătrân, 4 octombrie 

 

 

In incinta bibliotecii școlare a fost creat un atelier de lucru in 

cadrul caruia profesorul de educație tehnologică Simion 

Cauia  a invatat elevii sa meștereasca coșuri pentru persoane 

în etate. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

Confecționarea felicitărilor de ,,Ziua Profesorului”, 4 octombrie 

 

Angajatii Bibliotecii pentru copii din s. Baimaclia in 

colaborare cu AOPAM  au organizat un Atilier de Creativitate 

Cantemir, pentru copiii care invata la I. P. Gimnaziul s. 

Baimaclia. Pentru mai multe poze din cadrul activitatii accesati 

aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecacopii.cantemir/photos/a.2232190213685652/2232190380352302/?type=3&theater
https://www.facebook.com/269309743510789/photos/pcb.645705152537911/645764039198689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1914999788796503/1914997948796687/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1119132848249756/1119132158249825/?type=3&theater
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Acţiuni de salubrizare şi amenajare a muzeului etnografic școlar, 4 octombrie 

  

 

Elevii voluntari ai Gimnaziului ,, Ivan Vazov”  s. Stoianovca 

CSPT CANTEMIR împreună cu profesoara au efectuat 

curăţenie în  muzeu  şi au şters de praf exponatele. Mai multe 

poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

O oră în ajutor bibliotecii, 4 octombrie 

  

 

Biblioteca publică Ciobalaccia a primit ajutor vonuntar din 

partea elevilor I.P. Gimnaziului Ciobalaccia care au reparat 

cartile. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

 

Construcția clădirii Anti-Incendiar, 4 octombrie 

  

Voluntarii din comunitate la indemnul Primăriei s.Capaclia pe 

parcursul săptămânii naționale au efectuat lucrări la 

construcția clădirii Anti-Incendiar. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

 

Instalarea echipamentului la biblioteca, 4 octombrie 

 

Cu ajutorul voluntarilor, elevii Gimnaziului ,,Mihai Eminescu,, 

or.Cantemir a fost instalat echipamentul: proiector, tabla pe 

peretele în Filiala bibliotecii pentru copii Cantemir. Mai multe 

poze le puteti gasi aici. 

 

 

 

Ora dansului modern, 4 octombrie 

Activitatea a fost realizată in satul Victorovca de catre 

voluntarul  Centrului de creație pentru copii, filiala 

Ciobalaccia conducator artistic Talasimov Anna. Pentru mai 

multe poze accesati aici. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2296015633955623&set=pcb.2296020263955160&type=3&theater
https://www.facebook.com/578429755654928/photos/a.1178185009012730/1178185125679385/?type=3&theater
https://www.facebook.com/790856947703919/photos/pcb.2089760261146908/2089756521147282/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bibliotecacopii.cantemir/photos/ms.c.eJw9ztERwDAIAtCNegSNxP0X61Vrft8hSBoj0zMyDrYeNmyHYdmJAaoSygF3C3OxQcDiBxFrEoE68dtxemVpTmB1ItyOLNg~_QBX8HQKsH8MF71m7s2Il4rxL3Cxr.bps.a.2232699240301416/2232700273634646/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691028754600972&set=pcb.691035067933674&type=3&theater
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Curăţenie pe teritoriul Bibliotecii, 5 octombrie  

 

Auto-reprezentanții, Dediu Natalia si voluntarii Casei de 

Cultura, Urumov F., Urumov C. au efectuat  curăţenie pe 

teritoriul Bibliotecii Publice Baimaclia si a Casei de Cultura. 

Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

Salubrizarea parcului de odihnă „La izvor la Ștefan Vodă”, 5 octombrie 

 

Grupul de inițiativă „Dorință și speranță”, s.Cociulia au 

desfasurat o activitate de curățenie în parcul de odihnă „La 

izvor la Ștefan Vodă” cu ocazia apropierii  Hramul satului. 

Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

O oră în rol de profesor, 5 octombrie 

 

Cadrele didactice si elevii claselor VIII – IX-a „A” I.P. 

Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Cantemir  au petrecut o zi cu 

rolurile inversate. Mai multe poze de la acest inedit 

experiment gasiti aici. 

 

 

 

 

O floare pentru profesorul drag, 5 octombrie 

 

Primăria Țîganca impreuna cu voluntarii au organizat un 

eveniment in cadrul caruia au fost dăruite flori pensionarilor 

care au activat în I.P. Gimnaziul „Ion Cojocaru” s.Țîganca cu 

ocazia Sărbătorii Profesionale a Profesorilor, zîmbete, emoții 

pozitive pentru profesorii dragi. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1119717271524647/1119716824858025/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1915453202084495/1915452092084606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1872742592771311&set=pcb.1872743282771242&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2291099934509725&set=pcb.2291101854509533&type=3&theater
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Vizita echipei la Centrul Multifuncțional s. Pleșeni, 5 octombrie 

 

  

Școala Sportivă Cantemir  a organizat un eveniment cu 

implicarea echipei de fotbal (fete) care a vizitat Centrul 

Multifuncțional pentru a ajuta celor în etate. Pentru mai 

multe poze din cadrul evenimentului accesati aici. 

 

 

 

Actiune de salubrizare, 5 octombrie 

  

 

Voluntarii bibliotecii publice din satul Victorovca au efectuat 

lucrări salubrizare, au amenajat terenul de joacă din preajma 

bibliotecii. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

 

 

Dacă ne implicăm în lucruri frumoase vom fi apreciați, 6 – 7 octombrie 

  

A. O. Keystone Moldova Grupul de auto-reprezentanți din s. 

Baimaclia au organizat Ședința Grupului de Auto-

reprezentanți condusă de un voluntar. Mai multe poze vedeti 

accesind aici. 

 

 

 

 

Activitate de caritate „Ajută persoanele în etate”, 6 octombrie 

 

 

Voluntarii Grupului de inițiativă „Dorința și Speranța” si 

angajatii bibliotecii din sat au efectuat curățenie în 

gopodăriile oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități. 

Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318220518936231&set=pcb.318222028936080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691517784552069&set=pcb.691518384552009&type=3&theater
https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1121445774685130/1121445444685163/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1515825625380590/photos/pcb.1915836692046146/1915836355379513/?type=3&theater
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Oră informativă ,,Mă accept așa cum sunt’’, 6 octombrie 

 

CSPT Cordonator de voluntari CANTEMIR a desfasurat o 

activitate de informare si instruire a voluntarilor in cadrul 

expoziției ,,Mă accept așa cum sunt’’. Mai multe poze vedeti 

aici. 

 

 

Training «Educația sexual-reproductivă», 6 octombrie 

 

Voluntarii au fost  informați de catre Trainerul  Educator  

CSPT Profir Rostislav de la egal la egal despre educatia sexual-

reproductiva. Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

Ore de voluntariat în ajutorul bibliotecii, 6 octombrie 

  

 

Voluntarii au venit în ajutorul bibliotecii publice pentru copii 

din Baimaclia si au ajutat la lucrări de reparație. Pentru mai 

multe imagni accesati aici. 

 

 

 

 

Voluntariatul – un dar pentru comunitate!, 7 octombrie 

Profesorul Sirbu Alexandru a desfasurat o activitate de 

informare cu grupul de auto-reprezentanţi si utilizatorii 

bibliotecii referitoare la lucrul de voluntariat. Mai mlte poze 

vedeti aici. 

 

 

 

 

Vopsirea scaunelor și echipamentele de la terenul de joacă de pe str. I. Gagarin, 7 octombrie 

 

Primaria or. Cantemir impreuna cu voluntarii Liceului 

Teoretic ,,Dmitrie Cantemir,, au realizat lucrari de vopsire a 

scaunilor și echipamentelor de la terenul de joacă de pe str. I. 

Gagarin. Mai multe poze vedeti aici. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2296446563912530&set=pcb.2296450007245519&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2296450560578797&set=pcb.2296453420578511&type=3&theater
https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1120638898099151/1120638781432496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.1120638898099151/1120638781432496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/primariacantemir/photos/pcb.1897511290330153/1897510176996931/?type=3&theater
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Reparația Căminului Cultural s. Gotești, 7 octombrie 

 

Voluntarii din comunitate prin eforturi comune au efectuat 

lucrări de vopsire, amenajare a Căminului Cultural din Gotesti. 

Pentru mai multe imagini accesati aici. 

 

 

 

 

 

În raionul Cantemir, în cadrul SNV 2018, s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat 

descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul raional Cantemir SNV 2018: 

Turneul de fotbal  între copii ,,Speranța”, 1 octombrie - Școala Sportivă Cantemir a organizat un 

turneu pentru popularizarea fotbalului în raionul Cantemir, antrenarea  tinerilor în practicarea 

sistematică a exercițiilor fizice și a sportului pentru fortificarea sănătăți. Au fost implicate echipele 

de fotbal din satele: Plopi; Pleșeni; Cania; Lărguța, Ciobalaclia. 

Clubul muncii, 5 octombrie - AOFM Cantemir in colaborare cu Serviciul Cultură și Turism Cantemir 

au organizat un eveniment de infomare a tinerilor în căutarea unui loc de muncă despre serviciile 

AOFM și despre posibiliatea de-a urma un curs de formare profesională. 

Promovarea voluntariatului în rândurile copiilor de vârstă școlară, 7 octombrie -  Școala Sportivă 
Cantemir impreuna cu elevii cl.I-IX, gimnaziului ,,M.Eminescu, or.Cantemir  au desfasurat o 
activitate de popularizare a fotbalului în rîndul copiilor, cu practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice. 
 

Raionul Călărași 

 

 

S-au desfășurat activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul Raional 

Calarasi SNV 2018: 

Şedinţa organizatorică cu voluntarii  CSPT ,,Vita-Longa’’, 1 octombrie – organizată de CSPT ,,Vita-

Longa’’pentru stabilirea obiectivelor Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. 

”Școala mea e ca o floare!”, 1 – 5 octombrie – activitate de colecatre a deseurilor, amenajare a 

teritoriului organizată de Scoala Primara din Calarasi.  

”Dai carte, ai parte”, 1 – 5 octombrie – activitate de donatii de carte organizata de catre Scoala 

Primara Calarasi pentru Centrul „Dorinta”. 

Şedinţa organizatorică cu membrii Consiliului Liceal al Elevilor, 1 octombrie - Membrii Consiliului 

Liceal al Elevilor din cadrul Liceului Teortic „Mihail Sadoveanu” au organizat o sedinta pentru 

stabilirea obiectivelor Săptămînii Naţionale a Voluntariatului. 

 Elaborarea anunțurilor şi a pliantelor de promovare a voluntariatului, 2 octombrie – CSPT ,,Vita-
Longa’’ Călăraşi au elaborat şi imprimat anunțuri si pliante de promovare a voluntariatului. 
Distribuirea anunțurilor şi a pliantelor de promovare a voluntariatului în instituție, 2 octombrie – 
activitate de distribuire a anunțurilor şi a pliantelor de promovare a voluntariatului in cadrul 
Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” in parteneriat cu CSPT ,,Vita-Longa’’ Călăraşi. 

https://www.facebook.com/1448508941839990/photos/a.2112907295400148/2112907325400145/?type=3&theater
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 Distribuirea anunțurilor şi a pliantelor de promovare a voluntariatului în oraşul Călăraşi, 2 
octombrie – CSPT ,,Vita-Longa’’ Călăraşi impreuna cu autoritatile publice locale din Calarasi au 
distribuit informatii de promovare a voluntariatului. 
 Instalarea de bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele 
voluntariatului, 3 octombrie - CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administraţia L.T. 
,,.M.Sadoveanu’’ Călăraşi au instalat bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind 
avantajele voluntariatului.  
Informarea membrilor CLE L.T. ,,M.Sadoveanu” cu privire la specificul activităţii de voluntariat, 3 
octombrie - CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administraţia L.T. ,,.M.Sadoveanu’’ 
Călăraşi au informat membrii CLE L.T. ,,M.Sadoveanu” cu privire la specificul activităţii de 
voluntariat. 
Instalarea de bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele voluntariatului, 
4 octombrie - CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administraţia L.T. ,,.M.Sadoveanu’’ 
Călăraşi au instalat bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele 
voluntariatului. 
Instalarea de bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele voluntariatului, 
4 octombrie, CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administratia SP Calarasi au instalat 
bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele voluntariatului. 
Instalarea în instituție a panourilor informative privind avantajele voluntariatului, 4 octombrie - 
CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administratia L.T. ,,.M.Sadoveanu’’ Călăraşi au instalat 
bannere informative în instituţiile de învăţămînt privind avantajele voluntariatului. 
Şedinţă comună de lucru a membrilor CLE cu voluntarii CSPT ,,Vita-Longa”  , 4 octombrie - 
CSPT,,Vita-Longa’’ Călăraşi in colaborare cu Administratia L.T. ,,.M.Sadoveanu’’ Călăraşi au 
organzat o masa rotunda la tema „Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democrație!”. 
 
 

Raionul Căușeni 

 

 

Masă de sarbatoare si ajutoare  pentru persoanele în etate, 1 octombrie 

 

Primăria satului Cîrnățeni in parteneriat cu Agenţii 

economici din localitate au organizat pentru persoanele in 

etate din comunitate o masa de binefacere cu un amplu 

program artistic. Mai multe poze din cadrul activitatii le gasiti 

aici. 

 

 

 

Concert de  de sarbatoare si ajutoare  pentru persoanele în etate, 1 octombrie 

 

 

Primaria satului Cirnateni impreuna cu grădinița de copii si 

elevii liceului din localitate au prezentat un concert artistic 

pentru persoanele în etate. Vedeti poze de la eveniment aici. 

 

https://www.facebook.com/primariacirnateni/photos/pcb.547425712355417/547424325688889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/primariacirnateni/photos/pcb.547420989022556/547419882356000/?type=3&theater
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Ajutoare  pentru persoanele care au depăşit vârsta de 70 ani, 1 octombrie 

 

Primăria satului Cîrnățeni in parteneriat cu Agenţii 

economici din localitate au impartit vârstnicilor care au 

depăşit vârsta de 70 ani pachete alimentare şi ajutoare 

financiare. Poze din cadrul campaniei de binefacere gasiti aici. 

 

 

 

Felicitare pentru persoanele in etate, 1 octombrie 

 

 

Biblioteca publica din Ursoaia impreuna cu Primăria si 

gimnaziul din localitate a elaborat  felicitări pentru 

persoanele in etate pentru 01.10 2018. Poze vedeti aici si 

aici. 

 

 

 

Concert de binefacere și masă pentru persoanele în etate, 1 octombrie 

 

Primaria Causeni in colaborare cu agenții economici din 

localitate au organizat o masa de binefacere insotita de un 

program artistic cu ocazia Zilei mondiale a persoanelor in 

etate. Mai multe poze de la eveniment gasit aici. 

 

 

 

Ora de engleză cu Veronica și Veruța au dat start chiar în Săptămâna Voluntariatului, 

 1 octombrie 

  

Tinerele voluntare Veronica Mocanu și Vera Strechi au 

organizat la biblioteca publica peste 40 de copii de diferite 

vârste, împărțiți în trei grupe, pentru predarea limbii engleze 

în mod interactiv și vessel. Mai multe poze din cadrul orelor 

gasiti aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/primariacirnateni/photos/pcb.547431179021537/547429842355004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891135261080043&set=a.891133904413512&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891134354413467&set=a.891133904413512&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388973607900072&id=478149692315806
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2671620853062158&set=pcb.2671654946392082&type=3&theater
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Proiectulcu ,,Mâncări tradiționale” cu ajutorul internetului s-afăcut!, 1 octombrie 

  

In incinta Bibliotecii Zaim, voluntarii – elevi ai Liceului 

,,A.Mateevici” au selectat recete de mincaruri tradiționale 

pe care le-au repartizat colegilor. Mai multe poze le gasiti 

aici. 

 

 

 

Deplasarea acasă la profesorii-pensionari din localitate, 2 octombrie 

  

Grupul de elevi voluntari ai L.T,,A.Mateevici” or. Căinari au 

organizat  vizite la domiciliile profesorilor pensionari. Poze 

din cadrul activitatilor gasiti aici. 

 

 

 

 

De la inimă la inimă, 2 octombrie 

 

Voluntarii susținuți de Primăria satului Ursoaia si asistența 

socială au acumulat bunuri de la consăteni pe care le vor oferi 

persoanlor în dificultate. Pentru mai multe poze accesati aici si 

aici. 

 

 

 

Sărbătoare sportivă pentru cetăţeni, 2 octombrie 

  

Primăria Taraclia in parteneriat cu  agentii economici, 

Asociatia Plai natal si voluntarii din localitate au organizat o 

sărbătoare sportivă pentru promovarea modului sănătos de 

viaţă. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034562806724149&set=pcb.1034563270057436&type=3&theater
https://www.facebook.com/1897632420301725/photos/pcb.1969307986467501/1969307936467506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891615257698710&set=a.891614927698743&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891615107698725&set=a.891614927698743&type=3&theater
https://www.facebook.com/PlaiNatalTaraclia/photos/pcb.2197712400465639/2197712020465677/?type=3&theater


 

64 
 

Noi proiecte de Ziua Profesorului la Biblioteca Zaim, 2 octombrie 

 

Voluntarii au învățat liceenii să elaboreze felicitări pentru 

profesori. Gasiti mai multe poze de la activitate aici. 

 

 

 

 

 

Atelier de creaţie, 3 octombrie 

  

Copii din localitatea Ursoaia au fost  învățați de catre 

voluntara bibliotecii să confecționeze rame penrtu fotografii, 

unele fiind utilizate și ca cadouri. Pentru mai multe poze 

accesati aici. 

 

 

 

Lectura poveştilor la grădiniţă, 3 octombrie 

  

Clubul voluntarilor ,,Caravana lecturii publice'', elevi din 

L.T,,A.Mateevici” or. Căinari s-au incadrat in compania de 

informare. O ora de poveste cu micutii de la gradinata 

,,Foisor" din Cainari. Mai multe poze din cadrul campaniei 

gasiti aici. 

 

 

 

Felicitare pentru profesorii din raion, 3 octombrie 

 

Consilierii orăşeneşti şi primaria Căuşeni au înmînat 

profesorilor din raion diplome şi flori. Pentru mai multe poze 

de la eveniment accesati aici si aici. 

 

 

 

Povestea de joi şi campania de promovare a  cartii şi lecturii, 4 octombrie 

 

Biblioteca Ursoaia a organizat un program de vizionare de 

filme cu desene animate în grup și analiza concluziilor ce au 

învățat copiii. Gasiti aici video informativ. 

 

 

https://www.facebook.com/biblioteca.zaim?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARACSH4QAzRS1VPamA7EKLld5rCtKCFjY2jOzozo9vUI9hUSYhh7GqVFsfGeD3kaq6ky81w78oBGfgxc&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1035134943333602&set=pcb.1035137606666669&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896053480588221&set=a.896053450588224&type=3&theater
https://www.facebook.com/1897632420301725/photos/pcb.1971962502868716/1971962342868732/?type=3&theater
https://www.facebook.com/478149692315806/photos/pcb.1390233911107375/1390228671107899/?type=3&theater
https://www.facebook.com/478149692315806/photos/pcb.1390233911107375/1390228081107958/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maria.tataroi/posts/891979027662333?from_close_friend=1
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Reparaţia acoperişului Casei Muzeu Ion Guţu din localitate, 4 octombrie 

 

Voluntarii din localitate, sustinuti de Primaria satului Taraclia, 

au reparat acoperişul Casei-Muzeu “Ion Guțu” din localitate. 

Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

E-guvernare pentru cetăţeni, 5 octombrie 

 

Voluntarii bibliotecii Ursoaia au organizat instruiri în 

achitarea plăților pentru serviciile comunale, online 

programarea la medic, servicii la starea civilă. Pentru poze 

accesati aici. 

 

 

Omagierea profesorilor, 5 octombrie 

 

 

Elevii voluntari ai Liceului „Meșterul Manole” Sălcuța au 

organizat un vast program de felicitare și omagiere a 

profesorilor. Mai multe poze de la eveniment gasiti aici. 

 

 

 

Curs de instruire la tema ”Servicii Electronice și plăți online pentru profesori”, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii au instruit 17 profesori de la catedra limbi L.T. 

„M.Eminescu” Căușeni la tema „Servicii Electronice și plăți 

online pentru profesori”. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

Actiune de salubrizare  a malurilor rîului Ceaga, 5 octombrie 

 

 

Primăria satului Taraclia impreuna cu voluntarii grupelor de 

initiativa au intreprins actiuni de salubrizare a malurilor râului 

Ceaga. Mai multe poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlaiNatalTaraclia/photos/a.2056461457924068/2199116416991904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891987837661452&set=pcb.891993870994182&type=3&theater
https://www.facebook.com/1392307604386209/photos/a.1392326114384358/2233568583593436/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2671656439725266&set=pcb.2671664659724444&type=3&theater
https://www.facebook.com/PlaiNatalTaraclia/photos/pcb.2201681063402106/2201680346735511/?type=3&theater
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Felicitare pentru profesori, 5 octombrie 

 

Primăria satului Cîrnățeni in parteneriat cu voluntarii si 

agentii economici au felicitat cadrele didactice din localitate. 

Mai multe poze accesati aici.  

 

 

 

Felicitare pentru profesori, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii Liceului teoretic « A. Mateevici » din Căușeni au 

prezentat un vast program artistic pentru profesori. Mai 

multe imagini gasiti aici. 

 

 

 

 

Ziua educatiei, 5 octombrie 

 

Voluntarii Liceului teoretic « A. Mateevici » din Căușeni au 

organizat discuții și teatru social privind educația liceenii au 

prezentat un vast program pentru profesori. Gasiti mai multe 

poze aici. 

 

 

 

Ziua educatiei, 5 octombrie 

 

Voluntarii Liceului teoretic « Mihai Eminescu » Căușeni, 

impreuna cu Asociatia parintilor au organizat un omagiu 

profesorilor și au deesfășurat ziua autoconducerii. Mai multe 

poze din cadrul evenimentului gasiti aici. 

 

 

 

 

Felicitarea  profesorilor aflați la odihna binemeritată, 5 octombrie   

  

Voluntarii Gimnaziului și Primăriei localitatii Ursoaia au 

elaborat o felicitare pentru profesori si i-au vizitat la casele 

acestora. Vedeti mai multe poze aici. 

https://www.facebook.com/primariacirnateni/photos/pcb.548857905545531/548857188878936/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTAMCauseni/photos/rpp.1424833591092294/2196808550561457/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTAMCauseni/photos/pcb.2196810330561279/2196808600561452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1951298881614497&set=pcb.745146842499000&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894443887415847&set=a.894443727415863&type=3&theater
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Omagiu profesorilor care activeaza in gimanziul Ursoaia, 5 octombrie 

 

Voluntarii Gimnaziului și Primăriei localitatii Ursoaia au 

prezentat un vast program festiv pentru profesori. Gasiti 

mai multe imagini aici.  

 

 

 

Felicitare pentru profesori, 5 octombrie                                           

 

Voluntarii Gimnaziului Ciuflesti in colaborare cu Asociatia 

parintilor au organizat un omagiu profesorilor și au 

desfășurat ziua autoconducerii. Gasiti mai multe poze de la 

eveniment aici. 

 

 

 

Amenajarea parcului şi a scuarului din preajma casei de cultură localitate, 6 octombrie 

 

Grupul de elevi voluntari din L.T. ,,A.Mateevici” or. Căinari 

in colaborare cu Primaria orasului au intreprins lucrari de 

amenajare a spatiilor publice. Mai multe imagini gasiti aici.  

 

 

 

 

Ajutor copiilor în dificultate, 7 octombrie 

 

 

Voluntarii din Aparatul președintelui raionului in 

parteneriat cu Primaria Taraclia au înmânat colete 

alimentare copiilor centrului comunitare „Casa în care mă 

simt copil”. Vedeti aici mai multe poze. 

 

 

 

 

Ajutor persoanelor  în dificultate, 7 octombrie   

  

Voluntarii din Aparatul președintelui raionului Causeni au 

înmânat colete alimentare beneficiarelor I.P. Centrului 

Maternal Profamilia. Pentru mai multe poze accesati aici. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894443154082587&set=a.894441504082752&type=3&theater
https://www.facebook.com/1767188643547081/photos/pcb.2133880093544599/2133880076877934/?type=3&theater
https://www.facebook.com/primariacainari/photos/rpp.1432343197092621/2151000148560252/?type=3&theater
https://scontent.fotp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/43312567_2181844658804680_1123581577985523712_o.jpg?_nc_cat=111&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ht=scontent.fotp1-1.fna&oh=02868a266fc0a2b6be9f7b6c721de7dd&oe=5CEC7EDF
https://www.facebook.com/ipcmprofamilia/photos/pcb.473813036442562/473812899775909/?type=3&theater
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Campania de sensibilizare a comunității ,,Donează o carte pentru biblioteca ta” continuă!, 7 

octombrie 

 

Biblioteca publică Zaim impreuna cu primaria si bastinasii au 

organizat o acțiune de colectare de carte pentru copii si 

adulti. Mai multe poze din cadrul actiunii accesati aici. 

 

 

 

 

S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul 

Raional Causeni SNV 2018: 

Ajutor pentru persoanele în etate, 1 octombrie – organizată de Centrul Comunitar Baccealia în 

parteneriat cu Primăria satului Baccealia pentru imninarea pachetelor alimentare persoanelor in 

etate. 

Ședință lucrativă cu grupul de voluntari ai C.P.Misericordia, 1 octombrie – grupul de voluntari ai 

Centrului Parohial „Misericordia” au convenit asupra distribuirii responsabilităților , materialelor 

necesare și felului de acționare la fiecare activitate în parte.  

Asistenţă persoanelor în etate, 1 octombrie – Voluntarii centrului comunitar din localitate ajutati 

de Primăria Ucrainca au repartizat colete alimentare pentru 62 pensionari. 

Pregătirea terenului pentru plantarea trandafirilor, 1 octombrie - Gimnaziul Baimaclia impreuna 

cu Asociaţia parinţilor si primaria satului au defrişat arbuştii sălbatici şi alte buruene dupa care au 

plantat 100 trandafiri donati de voluntari. 

Lansarea SNV la Coșcalia, 1 octombrie – Voluntarii Centrului comunitar din localitate au analizat 

planul de actiuni de voluntariat pentru difuzarea informației. 

Acțiune de salubrizare, 1 octombrie - Primăria Fîrlădeni impreuna cu volunatrii elevi ai Liceul M. 

Sadoveanu au desfasurat activitati de salubrizare a locurilor publice din localitate. 

Lumina faptelor bune, 1 octombrie - Grupul de elevi din L.T. „A.Mateevici” or. Căinari au 

rapartizat colete alimentare persoanelor în etate. 

Monitorizarea lucrărilor de construcţie a centralei termice la gradinita de copii, 2 octombrie - 

Primăria oraşului Căinari  impreuna cu echipa de implementare si voluntarii specialişti în domeniu 

au monitorizat lucrările de construcţie a centralei termice pentru Grădiniţa de copii nr 2 oraşul 

Căinari. 

Activitate de salubrizare în curtea bisericii, 2 octombrie – voluntarii Centrului Parohial 

„Misericordia” au organizat activitati de ingrijire a grădinii cu flori a bisericii Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavriil cu strîngerea de flori și frunze uscate, săpatul grădinii, măturat în curte.  

Jocuri educative, planificarea saptaminii voluntariatului, 2 octombrie – Voluntarii Bibliotecii 

Publice Ursoaia auorganizat jocuri educatve pentru micii vizitatori ai Bibliotecii. 

Elaborarea apelului către comunitate pentru a se implica în SNV şi planul săptămânii, 2 

octombrie - Echipa de voluntari  ai Bibliotecii și gimnaziui din localitate au elaborat un pliant cu 

îndemnul de a participa la acțiunile de voluntariat. 

Ajutor pentru persoanele in etate, 2 octombrie - elevii voluntari ai Gimnaziului Tocuz au organizat 

curăţenie în gospodăriile a 20 prsoanelor în etate. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038025463044550&set=pcb.1038026203044476&type=3&theater
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 Din inimă pentru semeni, 2 octombrie – Voluntarii, elevi ai Liceului Fîrlădeni impreuna cu 

Asociaţia Părinţilor au donat hăinuțe în magazinul social, care au fost donate celor care au nevoie.   

Acțiune de salubrizare în cimitirul din localitate, 3 octombrie – Voluntarii, elevi ai Gimnaziului 

Baccealia impreuna cu Primaria Baccealia si Centrul comunitar au facut ordine în cimitirul din 

localitate. 

 Ajutor pentru persoanele in etate, 3 octombrie - Cooperativa de producere Copanca in 

parteneriat cu ÎM Service Copanca, Primaria din locatitate si echipe de voluntari au repartizat 

persoanelor in etate si persoanelor vulnerabile cartofi pentru consum. 

Acțiune de salubrizare în cimitirul din localitate, 3 octombrie – Voluntarii, elevi ai liceului din 

localitate impreuna cu Primaria Salcuta au face ordine în cimitirul satului. 

Actiune de salubrizare  şi amenajare a terenului din preajma primăriei si a centrului satului, 4 

octombrie - Voluntarii din localitate au salubrizat locurile publice din Taraclia. 

Acțiune de salubrizare în pădurea de la marginea  or. Căinari, 4 octombrie - Grupul de elevi din 

L.T. „A.Mateevici” or. Căinari sustinuti de primaria din localitate au intreprins actiuni de salubrizare 

a pădurii de la marginea orasului. 

Expresia fericirii  flash mob, 4 octombrie – Voluntariii, elevi ai gimnaziului Opaci, au invitat elevii 

din gimnaziu  la o horă prin care şi- au exprimat fericirea. 

Ore de relaxare pentru cei mai mici, 4 octombrie – Voluntariii, elevi ai gimnaziului Opaci, din 

clasele superioare au organizat pentru colegii mai mici ore de relaxare. 

Plantarea nucilor pe marginea drumului, 4 octombrie - Voluntariii au plantat puieţi de nuci pe 

marginea drumului din satul Tocuz. 

Ajutor persoanlor in etate, 4 octombrie – Voluntariii, elevi ai liceului din Firladeni, impreuna cu 

Primaria satului au ajutat persoanele în etate. 

În ajutor buneilor, 4 octombrie - Centrul Parohial ,,Misericordia  a realiza un șir de lucrări 

gospodărești în curtea bătrînilor singuratici din satul Coscalia. 

Flash-mob, Nu discriminare, 4 octombrie - Voluntarii Centrului Maternal Pro Familia din orasul 

Causeni au organizat un  Flash-mob, prin care au transmis mesaje de antidiscriminare. 

Felicitare pentru profesori, 5 octombrie - Membrii Asociaţiei obşteşti Plai Natal şi adminsitraţia 

publică au felicitat profesorii din localitatea Taraclia. 

Techlab la bibliotecă, 5 octombrie - Grupul de lucru din localitatea Ursoaia au pregătit programul 

pentru „Ziua Vinului”. 

 Elaborarea felicitării  pentru profesori, 5 octombrie - Voluntarii bibliotecii publice Ursoaia au 

elaborat o felicitare pentru profesori. 

„Dezvoltarea gândirii critice cu ajutorul cărţilor”, 5 octombrie - Grupul de elevi din L.T. 

„A.Mateevici” or. Căinari si formatorii bibliotecii au instruit adolescenții și tineri la tematica „Arta 

gândirii”. 

Curățirea terenului bisericii din localitate, 6 octombrie – Voluntarii Gimnaziului din satul 

Baimaclia au depus eforturi comune cu parohia din localitate pentru curatarea terenului adiacent 

bisericii. 
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Raionul Cimișlia 

 

Amenajarea stației de autobuz, 1 octombrie 

  

Primăria Javgur cu implicarea voluntarilor elevi ai 

Gimnaziului Javgur au intreprins lucrari de salubrizare și 

plantarea pomilor in preajma statiei de autobuz din localitate. 

Mai multe poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

Raza de soare, 1 octombrie 

 

Voluntarii Gimnaziului ,,Ștefan cel Mare,, s. Mihailovca cu 

sustnerea primariei din localiate, au plantat trandafiri pe 

sectoarele scolare. Gasiti mai multe poze din cadrul activitatii 

aici. 

 

 

 

Activităţi gospodăreşti la pensionara, Cecati Elena, 2 octombrie 

 Grupul de voluntari din cadrul Gimnaziului ,,Tudor Strișcă,, 

s. Satul Nou in colaborare cu APL Centrul social ,,Concordia,,  

au mers la Cecati Elena pentru a o ajuta în treburile 

gospodăreşti, fetele ordine în gospodărie, băieţii  ordine în 

grădină. Poze de la activitate gasiti aici. 

 

Promovarea modului sănătos de viață, 4 octombrie 

  

Consiliul elevilor s. Javgur au organizat o actiune de 

provomare a modului sanatos de viata „Starturi vesele” cu 

participarea elevilor din clasele a I-IV-a. Mai multe poze 

accesati aici. 

 

 

Ne pasă de aspectul comunităţii, 4 octombrie 

 

 Consiliul elevilor din Gimnaziul Batîr au intreprins actiuni de 

salubrizare, curatenie într-un teren din centrul satului. Mai 

multe poze din cadrul actiunii accesati aici. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127377610813018&set=pcb.2127378890812890&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126511568310419&set=pcb.126519578309618&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126432227574223&set=pcb.2126432384240874&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127380254146087&set=pcb.2127380540812725&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127377677479678&set=a.1428458044038315&type=3&theater
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Lucrări de toamnă în grădină, 4 octombrie 

  

Grupul de elevi ai clasei a VII-a a Gimnaziului din satul Batir 

au ajutat la scoaterea haragilor din via pensionarei dnei Preda 

Ioana. Poze de la actiune gasiti aici. 

 

 

Tinerii ajută vârstnicii  la lucrul casnic, 5 octombrie 

 

Grupul de elevi din Gimnaziul Batir au ajutat la curăţatul 

porumbului in gospodariile virstnicilor din localitate. Poze 

gasiti aici. 

 

 

 

 

Azi un copac, mâine o pădure!, 6 octombrie 

 

 

Voluntarii I.P. Gimnaziul „Sergiu Coipan” in colaborare cu 

APL Ocolul Silvic si Primaria s. Selemet au sadit puieti pe 

teritoriul aferent scolii din localitate.  Mai multe poze din 

cadrul activitatii gasiti aici si aici. 

 

 

 

 

Gala voluntarilor raionului Cimișlia, 6 octombrie 

 

Secția Cultură Tineret și Sport Cimișlia, Școala de Arte, 

Centrul raional de Creație a copiilor și adolescenților au 

organizat un concert festiv cu inmnarea diplomelor. Imagini 

de la eveniment gasiti aici, aici si aici.  

 

 

 
S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul 

Raional Cimislia SNV 2018: 

Persoane la vârsta eleganţei, 1 octombrie - Consiliul elevilor împreună cu ONG „Pro-democraţie” 

au organizat Ziua oamenilor în etate, în incinta gimnaziului, cu urm. activităţi: Şezătoare: „La sfat 

cu bunicii” , Concurs de poezii, eseu: „O scrisoare buneilor”, Concurs de desene: „Copilăria alături 

de buneii mei”. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126462754237837&set=pcb.2126463600904419&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2127379607479485&set=a.1428458044038315&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126412774242835&set=pcb.2126413034242809&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126433587574087&set=pcb.2126434384240674&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128885093995603&set=pcb.2128885417328904&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128884967328949&set=pcb.2128885417328904&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128885210662258&set=pcb.2128885417328904&type=3&theater
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  Curăţenie la Răstignire la intrarea în localitate, 2 octombrie – Voluntarii  Gimnaziului ,,Tudor 

Strișcă,, s. Satul Nou impreuna cu APL Centrul social ,,Concordia,,  au organizat actiuni de 

salubrizare. 

 Aleea adolescenților, 2 octombrie – Voluntarii I.P. Gimnaziul Gradiște au amenajat parcul din 

apropierea scolii: greblat, măturat, acumularea și evacuarea gunoiului. 

 Tăiatul lemnelor pentru iarnă, 2 octombrie - Grupul de elevi ai clasei a VIII-a, a Gimnaziului 

Porumbrei au ajutat pensionara Cigolea Ioana prin taierea lemnelor pentru sezonul rece al anului. 

 Acordarea ajutorului in gospodarie pensionarilor veterani ai muncii pedagogice, 3 octombrie - 

Departamentul de voluntaria al Consiliului de Elevi ,, Cutezatorii’’, s. Mihailovca au acrodat 

ajutorul in gospadariile personale(ordine în gradina,etc.). 

 

 

Чадыр-Лунга 

 

Помощь пожилым (от 85 лет и выше), 1 октября 

  

 

Молодежная инициативная группа села Гайдар и ОО 

«Сталкер» организовали благотворительную акцию, при 

поддержке примэрии и экономических агентов. Помощь 

пожилым людям от 85 лет и выше. Были собраны каждому 

пожилому человеку пакет с едой первой необходимости. 

 

 

 

Визиты к учителям пенсионерам, 2 октября 

 

 

Ученики Профессиональное училище мун. Чадыр-Лунга 

собрали пакеты с едой для учителей пенсионеров. 

 

 

 

 

Реставрация книг, 3 октября 

 

 

Ученики Профессиональное училище мун. Чадыр-Лунга 

реставрировали книги из библиотеки. 
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Поездки в дом престарелых, 3 октября 

 

 

Ученики Профессиональное училище мун. Чадыр-Лунга 

организовали визит к жителям дома присторелых.Раз 

картошка, два картошка-соберем осеннее лукошко, 3 

октября  

Инициативная группа лицея им. М. Губогло г. Чадыр-

Лунга в течение недели предложили принести 

учащимся лицея всего лишь один картофель и одну 

луковицу - весь собранный "урожай" был 

доставлен представителями Лицейской Думы по 

адресам, особенно нуждающихся пожилых 

людей. Основной задачей проекта стало 

демонстрация того, что любой человек, даже из 

малообеспеченной семьи может помочь человеку, 

которому необходима помощь. 

 

 

Покраска площадок детских садов, 5 октября 

 

 

Волонтёры из Профессиональное училище мун. Чадыр-

Лунга помогли с разными ремонтными работами 

месному детсаду. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветущий парк, 6 октября  

 

 
 
ОО «СТАЛКЕР» и Инициативная молодежная группа села 
Гайдар и Инициативная молодежная группа села Гайдар 
убрали мусор, очистили территорию от засохшей травы, а 
потом посадили цветы и деревья. 
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В Чадыр-Лунге также были проведены другие волонтерские мероприятия в SNV 2018, 

описание которых можно найти в Календаре мероприятий в Чадыр-Лунге: 

Информационные компании на тему здоровье, 1 октября – организовано 

Профессиональным училищем, мун. Чадыр-Лунга; 

Помощь пожилым, 1 октября – организовано Профессиональным училищем, мун. Чадыр-

Лунга; 

Поздравления с Днём пожилых людей, 3 октября – организовано волонтерами ОО 

«Gunescik»; 

Уборка парка, 3 октября – организовано волонтерами ОО «Gunescik»; 

Посадка цветов, 3 октября – организовано Профессиональным училищем, мун. Чадыр-

Лунга; 

Сбор семян цветов, 4 октября – организовано волонтерами ОО «Gunescik»; 

Акция по сбору игрушек, книг, одежды, сладостей для детей инвалидов, 5 октября – 

организовано волонтерами ОО «Gunescik»; 

Благотворительный концерт, 5 октября – организовано волонтерами ОО «Gunescik» 

Акция приуроченная ко дню пожилого человека, 6 октября – организовано ОО «Женская 

Инициатива», Чадыр-Лунга; 

Акция «Забота», 6 октября – организовано волонтерами ОО «Gunescik»; 

Сбор миндаля, 7 октября – организовано Профессиональным училищем, мун. Чадыр-Лунга. 

 

Комрат 

 

Акция по оказанию благотворительной помощи людям пожилого возраста, 1 октября                                                                                           

Волонтеры сети М-Лига от ОО «Веста» совместно с 

сотрудниками полиции г.Комрат ко дню пожилого 

человека посетили бенефициаров на дому. Во время 

визита участники акции общатьсялись с пожилыми 

людьми, оказывали помощь по хозяйству а так же быле 

предоставлены пакеты с продуктами собранными 

сотрудниками полиции а так же яблоки и картофель 

собранные волонтерами в подсобном огородном 

хозяйстве «ЭКО ТЕРРА». 

День добра и уважения, 1 октября                                                                                           

 

 

В колледже имени Михаила Чакира был объявлен сбор 

продуктов, с целью последующей передачи 

малообеспеченным нуждающимся пожилым людям. 
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Благотворительная акция ко Дню учителя, 4 октября   

Волонтеры сети М-Лига от ОО «Веста» совместно с 

сотрудниками полиции г.Комрат ко дню пожилого 

человека посетили бенефициаров на дому. Во время 

визита участники акции общатьсялись с пожилыми 

людьми, оказывали помощь по хозяйству а так же быле 

предоставлены пакеты с продуктами собранными 

сотрудниками полиции а так же яблоки и картофель 

собранные волонтерами в подсобном огородном 

хозяйстве «ЭКО ТЕРРА». 

 

 

В Комрате также были проведены другие волонтерские мероприятия в SNV 2018, 

описание которых можно найти в Календаре мероприятий в Комрате: 

Представление в доме престарелых, 1 октября – организовано Колледжэм имени 

Михаилаю; 

Информационная кампания: «Волонтёрство», 1 октября – организовано ЦЗДМ Движение +; 

Кампания адвокаси в поддержку женщин с ОВЗ (V), 1 - 5 октября – ОО «Альянс женщин юга 

Молдовы»; 

Campanie de sensibilizare și informare la tema „Voluntariat” în liceul D.Gaidarji, 2 октября –  

organizată de către Miras Moldova; 

Дебаты среди молодёжи на тему что значит для меня быть волонтёром?, 1 октября – 

организовано ЦЗДМ Движение +; 

Campanie de sensibilizare și informare la Universitatea de Stat din Comrat despre EVS, 3 

октября – organizată de către Miras Moldova; 

Campanie de sensibilizare și informare la tema „Voluntariat” în liceul Mihai Eminescu, 4 октября 

–  organizată de către Miras Moldova; 

Тренинг «Оказание первой доврачебной помощи», 4 октября – организовано Красным 

Крестом, филиал Комрат; 

Благотворительная акция для детей с ОВЗ, 4 октября – организовано Красным Крестом, 

филиал Комрат; 

Поддержка педагога-пенсионера, 5 октября –  организовано ОО «Женщины мун. Комрат»; 

Акция, приуроченная ко дню учителя, 5 октября – организовано Клубом волонтеров сети 

М-Лига из Конгазчик. 
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Raionul Criuleni 

 

Primul meu avion origami, 1 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Resure pentru Tineri ”UniT” 

impreuna cu Organizația teritorială ”Crucea Roșie” 

Criuleni au desfasurat jocuri de cunoaștere, origami 

distractive personalizate pentru copiii 

grădiniței ”Mesteacănul”. Pentru mai multe poze accesati 

aici.  

 

Planificarea SNV 2018, 1 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri ”UniT” in 

colaborare cu Filiala Criuleni a Crucii Roșii din Moldova au 

format un Focus grup de planificare a SNV 2018. Mai multe 

poze de la actvitate gasiti aici. 

 

 

 

 

Ziua Oamenilor în etate, 2 octombrie 

 APL in colaborare cu Casa de Cultură Drăsliceni si 

Biblioteca Publica Ratuș, au organizat o sărbătoare de 

suflet pentru batrini. Primarul comunei Drăsliceni a 

felicitat oamenii cu această sărbătoare oferindu-le ajutor 

financar, elevii de la gimnaziul Drăsliceni au venit cu un 

mic concert. Mai multe poze din cadrul evenimantului 

gasiti aici. 

 

 

 

Zâmbete pentru copii și tinerele mămici, 2 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri ”UniT” in 

colaborare cu Filiala Criuleni a Crucii Roșii din Moldova 

au organizat jocuri de cunoaștere, energizante, exerciții de 

cooperare, atelier practice handmade pentru micii 

pacienti ai Secției de pediatrie la Spitalul Raional Criuleni. 

Pentru mai multe poze accesati aici.  

 

 

https://www.facebook.com/pg/crtunit/photos/?tab=album&album_id=1723114117786395
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1721998497897957/1722000671231073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720951244930803&set=pcb.720952024930725&type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1724296067668200/1724300881001052/?type=3&theater
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Felicitări pentru profesori, 3 octombrie 

Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri ”UniT” au 

participat la un atelier practic de confecționare a 

felicitărilor pentru profesorii din raionul Criuleni, care 

ulterior au fost înmânate, la fel de voluntari, profesorilor 

prezenți la serbarea Zilei Profesionale a Lucrătorului din 

Învăţământ, organizate de Consiliul Raional Criuleni și 

Direcția Educație Criuleni. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

Training „Primul ajutor premedical”, 4 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Resure pentru Tineri ”UniT” in 

colaborare cu Organizația teritorială ”Crucea Roșie” 

Criuleni si Centrul de plasament pentru bătrâni 

”Alexandra Grăjdian” au organizat un training în 

acordarea primului ajutor premedical. Pentru poze 

accesati aici. 

 

 

În raionul Criuleni, în cadrul SNV 2018, s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat 

descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul raional Criuleni SNV 2018: 

 Atelier de lucru „Ce este voluntariatul?”, 1 octombrie – organizat de catre Cotoman T., 

prof de ed.civică la gimnaziul din satul Onitcani, cu scopul informaii elevilor privind activitatile de 

voluntariat.  

 Ajută un bătrân! Fii mai bun!, 1 octombrie - APL, in parteneriat cu Asistenţa socială, 

Biblioteca Publica  Hruşova si elevii sclii din localitate au ajutat 5 bătrâni în lucru din jurul 

casei(tăiatul lemnelor pentru foc,măturat,săpat,curăţenie,culesul poamei). 

 Fii Voluntar la Biblioteca Ta!, 1 octombrie - APL, Asistenţa socială, voluntarii Bibliotecii 

Publice Hruşova si Caminul culturalau transformat parcul de distractii din centrul s,Hrusova  pentru 

o zi,intr-o adevarata biblioteca,cu carti,lectura,jocuri,ateliere de creatie,master-class la facut 

colaci,sedinte-foto,muzica,dans si voie buna! Astfel,toti,de la mic la mare,copiii de la gradinita 

impreuna cu educatoarele,elevii insotiti de invatatoare,au descoperit o biblioteca 

moderna,atractiva si interactiva-o Biblioteca. Altfel,in aer liber! Au fost prezentate si desfasurate 

activitati din cadrul SMB,,Tanarul Brutar","ArtClub","EduJoc","Terapi@Cartii"."Fii informat","Ce 

pot face doua miini dibace?". 

 Bătrâneţea - povară sau un tezaur, 1 octombrie - Asistenţa socială, voluntarii Bibliotecii 

Publice Hruşova si Centrul de Zi ,,Încredere” au organizat o dezbatere pe tema dată cu un concert 

dedicat oamenilor în etate(invitaţi 8 bătrâni din sat). 

https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1726688230762317/1726688347428972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1731161860314954/1731163453648128/?type=3&theater
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  Copii pentru copii!, 2 octombrie – Dna Cotoman T. Profesoara de educatie civica din 

cadrul Gimnaziului Onițcani a organizat impreuna cu elevii dotati activitati de ajutor la învățătură , 

elevilor cu rezultate mai slabe. 

 Atelier practic „Felicitări pentru profesori”, 2 octombrie – Voluntarii Centrului Resurse 

pentru Tineri ”UniT” impreuna cu Consiliul Raional Criuleni si Direcția Educație Criuleni au 

organizat felicitarea profesorilor invitați la serbarea raională a profesorilor. 

 Exerciții de liderism și interacțiune pentru tineri, 2 octombrie - Voluntarii Centrului 

Resurse pentru Tineri ”UniT” impreuna cu Organizația teritorială ”Crucea Roșie” Criuleni au 

organizat Jocuri de cunoaștere, Exerciții de liderism și interacțiune pentru tineri si copiii din secția 

de pediatrie din Spitalul Raional Criuleni. 

 Dar din dar se face rai, 3 octombrie - Dna Cotoman T. Profesoara de educatie civica din 

cadrul Gimnaziului Onițcani a organizat impreuna cu elevii o actiune de acordarea de ajutor  unei 

familii defavorizate( produse). 

 Caritate, 3 octombrie - Doamna Eugenia Ciutac, profesoară de istorie din Măgdăcești a 

venit cu un set de carte și cu o icoană din România , donatie Bibliotecii Publice Ratuș. 

  Ajutor bătrânilor singuratici, 3 octombrie - Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri 

”UniT” impreuna cu Organizația teritorială ”Crucea Roșie” Criuleni si Asistența Socială Criuleni au 

acordat ajutor pe acasă bătrânilor. 

 Salubrizare, 4 – 5 octombrie - Utilizatorii Bibliotecii  Publice Ratuș au intreprins lucrari de 

salubrizare prin smulgerea florilor și buruienelor din grădinuța din fața Casei de Cultură Ratuș si a 

Bibliotecii din localitate, de asemmenea au măturat, au dus gunoiul la locul potrivit.  

 Lansarea proiectului ,,Create YOUiACT”, 4 octombrie – a avut loc lansarea proiectului, la 

care au participat 9 tineri. La eveniment s-au discutat scopul, obiectivele activitățile ce urmau a fi 

implementate și rezultatele la finele proiectului. Proiectul prevedea instruirea tinerilor în 

domeniului antreprenoriatului și micului business. Proiect finanțat de către Ambasada SUA. 

 Voluntariat în comunitate, 5 octombrie - Dna Cotoman T. Profesoara de educatie civica din 

cadrul Gimnaziului Onițcani a organizat impreuna cu elevii, profesorii si parintii o activitate de 

acordarea de ajutor  bătrânilor din comunitate. 

  Stimă şi respect pentru foştii profesori, 5 octombrie – APL in parteneriat cu Asistenţa 

Socială au distribuit colete cu daruri si flori pentru educatorii şi profesorii-veterani.  

  Împărțirea pleantelor despre voluntariat, 5 octombrie – Voluntarii Organizației teritoriale 

”Crucea Roșie” Criuleni au distribuit pleate despre activitatea de voluntariat si lucrul in folosul 

comunitatii. 

 Povestea voluntariatului în şcoala mea!, 6 octombrie - Dna Cotoman T. Profesoara de 

educatie civica din cadrul Gimnaziului Onițcani a organizat o expozitie de fotografii ce cuprind 

activitatile desfasurate. 

 Vârsta cere acţiuni, 6 octombrie – APL in colaborare cu lucrătorii sociali au organizat 

intâlniri,discuţii cu bătrânii din sat, felicitarea cuplurilor care au atins vârsta de 50 ani de căsnicie. 

  Hai în gaşca Voluntarilor!-Acţiune de salubrizare, 6 octombrie – Voluntarii Centrului de 

Zi,,Încredere” impreuna cu Bibliteca Publica Hrusova au organizat o acţiune de curăţenie în 

localiate. Peste tot s-a făcut curat(pe drumuri,în gospodării). 
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 Izvor curat la noi în sat, 6 octombrie – voluntarii Centrului de Zi,,Încredere” impreuna cu 

Bibliteca Publica Hrusova au organizat o acţiune de curăţenie la izvorul din sat prin vopsire si 

amenajare. 

 

Raionul Dondușeni 

 

 

Coordonatoarea Raională SNV 2018 Dondușeni nu a expediat la TDV datele cu privire la 

implicarea în SNV.  

 

 

Raionul Drochia 

 

 

Colectare de fonduri în cadrul proiectului ,,Tradiții și obiceiuri  în s. Pelinia”, 1 octombrie 

 

A.O. „Băștinaiii din Pelinia” au organizat patru  grupuri a câte  

5 elevi pentru colectarea prin comunitate a surselor financiare 

pentru reparația sălii  festive din incinta Liceului Teoretic 

Pelinia. Mai multe poze din cadrul actiunii vedeti aici. 

 

 

 

 

Careu informative, 1 octombrie 

Cadrele didactice din Gimnaziului ”V.Bejinaru” s. Hăsnășenii 

Noi, r. Drochia au organizat un careu de informare a elevilor 

despre demararea Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Li 

s-a explicat ce înseamnă să fii voluntar, cum se organizează 

astfel de acțiuni de voluntariat în alte țări din lume cu 

exemple, filmulețe educative. Poze vedeti aici. 

 

 

Activitate de sensibilizare în s. Șuri, 1 octombrie 

 

Elevii claselor a V-a – a IX-a impreuna cu profesorii liceului 

din s.Șuri, r. Drochia au organizat un flash mob, acțiune de 

promovare a sănătății. Poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156611115372521/10156611113382521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156618771187521/10156618770402521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156621215787521?__tn__=-R
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Sprijin școlar colegilor, 1 octombrie 

 

Consiliul elevilor din I.P.Gimnaziul Popeștii de Jos, r. Drochia 

au  ajutat copiii mai  slabi  la  învățătură  cu  pregătirea  

temelor  pentru acasă sau diverse  problemă  ce  țin  de  

învățătură. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

 

Activitate de sensibilizare ” Fii mai bun...”, 1 octombrie 

 

Elevii clasei a V-a I.P. Gimnaziul nr. 2, or. Drochia au împărțit 

pliante trecătorilor. Pentru mai multe poze din cadrul 

activitatii accesati aici. 

 

 

 

Ambulanța cărților, 1 octombrie 

 

Elevii clasei a 4-a I.P. Gimnaziul Baroncea cl.4, r. Drochia 

împreună cu învățătoarea Rotari Maria si bibliotecara școlii au 

reparat cărțile din biblioteca școli. Imagini din cadrul activitatii 

gasiti aici. 

 

 

Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat!, 1 octombrie 

Elevii claselor a V-a –VI-a I.P. Gimnaziul ,,Bunescu Dumitru”, , 

r. Drochia au recondiționat cărţile din biblioteca școlară. 

Activitatea a avut drept obiectiv dezvoltarea sentimentelor de 

respect si recunostinţă faţă de carţi, scriitori, dascali, colegi si 

chiar fața de sine, imbogăţirea vocabularului. Elevii au fost 

ajutaţi de bibliotecar și diriginți. Mai multe poze gasiti aici. 

 

Dăm startul Săptamânii Naționale aVoluntariatului, 1 octombrie 

 

 I.P. Gimnaziul „Victor Coțofană”, Grupul de inițiativă din 

satul Ghetrosu si Consiliul Elevilor au organizat un careu de 

deschidere a Saptaminii Nationale a Voluntariatului. Pentru 

mai multe poze accesati aici. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156625861592521/10156625860842521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156611145547521/10156611145902521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156623925262521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/ms.c.eJxlysEJADAIA8CNSiKoyf6Llb4K~_j2OYFZRAszI4OGX7iVeoi09xJjHfOcCKNgZCg~-~-.bps.a.10156618800752521/10156618800917521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156618862997521?__tn__=-R
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Activitate stradală: Hai în gaşca voluntarilor!, 1 octombrie 
 
Grupa de iniţiativă a I.P. Gimnaziul Mîndîc in colaborare cu 

Asociatia pedagogilor şi părinţilor au desfasurat o activitate 

de sensibilizare a populaţiei cu referire la promovarea SNV- 

ediţia a XI-a. Ei au pornit din incinta gimnaziului spre Primărie 

cu placate: ,,Hai în gaşca noastă”;   Invitaţie de participare  cu 

Planul activităţilor pentru 2-8 octombrie. Mai multe poze 

vedeti aici. 

 

 

Salubrizarea terenului din preajma școlii și stadionul satului, 1 octombrie 

 

 

Elevii claselor a I-IX din I.P. Gimnaziul Gribova, r. Drochia 

împreună cu profesorii au facut ordine și au amenajat terenul 

sportive din preajma institutiei. Gasiti mai multe poze 

accesind aici. 

 

 

 

 

Lucrări  de salubrizare pe aleea principală din sat, 1 octombrie 

  

APL impreuna cu diriginții, părinții si elevii I.P. Gimnaziul 

Hăsnășenii Mari , ” r. Drochia au desfasurat lucrari de îngrijire 

și strângere a deșeurilor din parcurile localității. Accesati aici 

pentru mai multe imagini. 

 

 

 

Pentru pici –dezbateri mici, 1 octombrie 

 

Clubul de dezbateri „Debate Club” de la I.P. L.T. 

„B.P.Hasdeu”, au desfășurat o activitate de dezbateri cu picii 

de la grădinița „Florile dalbe” din orașul Drochia. Copiii au fost 

foarte receptivi, s-au implicat ușor în aducerea argumentelor 

la tema propusă. Vedeti poze de la activitate aici. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156619043672521/10156619043407521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156611082792521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156618963692521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156619119172521?__tn__=-R-R
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Dăruiește un zâmbet!, 1 octombrie 
 

Elevii claselor I-IX-a de la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 

din orașul Drochia, au colectat rechizite școlare pentru copiii 

din familii social-vulnerabile, beneficiari ai Centrului social 

„Căldura casei”. Mai multe poze din cadrul evenimentului 

gasiti aici. 

 

 

 

Am venit cu un coș de legume, 1 octombrie 

 

 

Voluntarii de la I.P. Școala primară-grădiniță Măcăreuca, 

r.Drochia au ajutat in gospodarie locuitorii satului. Mai multe 

poze din cadrul activitatii accesati aici.  

 

 

 

 

Un cartof sau o legumă pentru cei mai triști ca noi, sau pentu azilul de bătrâni...,, 1 octombrie  

 

 

Elevii I.P. Gimnaziul Zguriţa şi copii de la grădiniță benevol au 

adus cite o legumă, care a fost donata bătrânilor si familiilor 

social-vulnerabile. Gasiti aici mai multe poze din cadrul 

actiunii de caritate.  

 

 

 

Activitate de mentorat: „Copii pentru copii”, 1 octombrie 

 

4 eleve din clasa a 9-a și a 8-a I.P. Gimnaziul Fîntînița au 

ajutat pe cei care se confruntă cu probleme de citit și 

probleme de matematică (clasa a 2-a). Pentru a vedea mai 

mutle poze din cadrul orelor accesati aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156621548492521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156618742407521/10156618741197521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156611145547521/10156611145902521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156611202012521?__tn__=-R
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Educație Pro Voluntar, 1 octombrie 

 

Elevii de la I.P. Gimnaziul Nicoreni au anexat la expoziție 

fotografii cu activități de informare și promovare a acțiunii de 

voluntariat din gimnaziu. Mai multe imagini gasiti aici. 

 

 

 

Repară-mă, te rog, sunt cartea ta!, 1 octombrie 

 

I.P. Gimnaziul Nicoreni a organizat un atelier de repararea 

cărților ce necesitau o reparare din cauza micilor deteriorări. 

Activitatea a atras mai mulți voluntari și elevi din mai multe 

clase sa participe. Vedeti poze de la activitate aici. 

 

 

Acțiuni de salubrizare a  parcului din centrul satului, 2 octombrie 
 

Elevii de la I.P. Liceul Teoretic Pelinia în parteneriat cu 

primăria din sat au desfășurat acțiuni de salubrizare a parcului 

din centrul localității. Voluntarii au greblat, au măturat, au 

adunat frunzele copacilor. Terenul de joacă a fost și el adus în 

ordine pentru ca copiii să se poată juca. Mai multe poze gasiti 

aici. 

 

 

Clubul Povestașilor „Povestea Vorbei”- în ospeție la grădinița, 2 octombrie 

 

Voluntarii bibliotecii publice Cotova impreuna cu A.O. 

Ilenuţa au citit in voce tare povesti pentru copii din gradinita 

de copii „Ingerasul”. Gasiti aici poze de la evenimentul vesel. 

 

 

 

 

O legumă pentru cei mai triști ca noi, 2 octombrie 

 

Elevii claselor a I-a – a IX-a I.P. Gimnaziul „V.Ciobanu” 

impreuna cu părinții, profesorii, locatarii satului Șuri, r. 

Drochia au colectat fructe si legume pentru cei nevoiași. Gasiti 

mai mutle poze aici. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553068091795067&id=259859634449249
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553073085127901&id=259859634449249
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156621238147521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156625522452521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156623610002521?__tn__=-R-R
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Dăruiește o carte, 2 octombrie 

 

Elevii I.P. Gimnaziului nr. 2, or. Drochia au donat câte o carte 

bibliotecii școlare. Gasiti mai multe poze de la activitate aici. 

 

 

 

 

Acțiuni de curățenie pe teritoriul școlii: Împreună pentru o școală curate, 2 octombrie 

 

 

Elevii gimnaziului „Bunescu Dumitru” din satul Chetrosu, 

Drochia, au organizat o activitate de salubrizare pe teritoriul 

școlii. Împreună cu profesorii, după ore, elevii au ieșit în mod 

organizat, echipaţi cu uneltele necesare. Vedeti mai multe 

poze din cadrul activitatii aici. 

 

 

Bucurii pentru cei mici, 2 octombrie 

 

Partidul Tinerilor Voluntari din RM (PTVRM) r. Drochia in 

colaborare cu I.P. L.T. „Ion Creangă” au organizat o oră de 

divertisment pentru micuții de la Grădinița „Romanița” din 

satul Popeștii de Sus, Drochia. Mai multe poze vedeti aici. 

 

 

Fluturași Ecologiști, 2 octombrie 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul „Victor Coțofană” din Chetrosu, 

Drochia si Grupul de inițiativă din sat au ales ca fluturaşul lor 

informativ să conţină un mesaj de sensibilizare a comunităţi 

despre daunele consumului de alcool. Vedeti aici mai multe 

poze din cadrul actiunii de sensibilizare. 

 

 

 

Fixarea scaunelor în sol, 2 octombrie 

 

Un grup de băieți din clasele a VII-a și a IX-a de la I.P. 

Gimnaziul Gribova, Drochia, au oferit o mână de ajutor la 

demontarea și fixarea scaunelor. Mai multe poze de la 

activitate vedeti aici. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156619093102521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156621310847521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156621200817521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156621347582521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156621179477521?__tn__=-R
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Acțiune de sensibilizare: Un cuvânt din inimă, o vorbă dulce, un cântec, pentru bunicuțele 

rămase fără nimeni (cu ocazia zilei Bunicuțelor din 29 septembrie), 3 octombrie 

 

Grupul de copii voluntari ”Nepoței și nepoțele” din clasele a 

III-a/a IV-a au pregătit un mini concert, au adunat fructe și 

flori pentru bunicuțele rămase singure pentru a le felicita cu 

ziua Bunicilor, pentru a le spune o vorbă bună, pentru a le 

oferi ceva simbolic în dar ( o îmbrățișare caldă). Mai multe 

imagini aici.  

 

Pregătirea coletelor și repartizarea lor la domiciliu, 3 octombrie 

Consiliul elevilor I.P. Gimnaziul Popeștii de Jos și grupele de  

inițiativă  din  fiecare  clasă au regatit colete si le-au repartizat 

bătrânilor singuratici și celor țintuiți  la pat, precum si copiilor  

din  familiile  vulnerabile și  cei bolnavi. Pentru a vedea mai 

multe poze accesati aici. 

 
 

 

Daruri mici pentru cei care au nevoie, 3 octombrie 

 

Elevii de la I.P. Gimnaziul nr. 2, or. Drochia au colectat lucruri 

pentru familiile social vulnerabile. Gasiti mai multe imagini din 

cadrul activitatii aici. 

 

 

Pentru cei mai triști ca noi, 3 octombrie 

Agenții economici din localitate impreuna cu elevii 

gimnaziului Cotova, parohul Grigore Elisei, grădinița „Îngeraș”, 

APL, Viorica și Viorel Jorneac, care au asigurat cu transport au 

facut o donație de dulciuri, fructe ,legume si produse de igienă 

personal pentru Internatul Psihoneurologic din Bădiceni. Mai 

multe poze vedeti aici. 

 

Picii cu inimă mare, 3 octombrie 

 

Elevii clasei a 3-a din I.P. Gimnaziul Baroncea, r. Drochia 

impreuna cu învățătoarea Porcescu Eugenia au vizitat-o pe 

bunicuța Leonova Maria pentru a comunica si a-i oferi un mic 

ajutor în gospodărie. Gasiti mai multe poze accesind aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2332888386938763&set=a.1559677510926525&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156625836557521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/caleataspresucces/photos/pcb.725034024525784/725033697859150/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156625677172521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156713009107521/10156713008167521/?type=3&theater
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Activitate de sensibilizare a elevilor „Noi suntem alături de bunei”, 3 octombrie 

 

Elevii impreuna cu parintii in cadrul I.P. Gimnaziul „Bunescu 

Dumitru”, din r. Drochia au adunat produse alimentare, 

ciorapi și le-au donat bătrânilor de la azilul din satul Gribova. 

Pentru mai multe poze din cadrul activtatii accesati aici. 

 

 

Acţiune de caritate „Fructe şi legume adunăm, Lume bună bucurăm”, 3 octombrie 

 

Copiii IET nr.1 din r. Drochia si parintii lor au organizat 

activitati de colectare a fructelor si legumelor pentru a le oferi 

batrinilor gazduiti la azilul din satul Gribova.  Vedeti mai multe 

poze din cadrul actiunii de caritate aici. 

 

 

 

Activitate stradală „Mai bine dulciuri pentru sănătate, Decat  ţigăra ce-ţi aduce ...!” 3 octombrie 

 

Echipa de voluntari de la Liceul Teoretic rus nr.3 din Drochia 

au servit cumpărătorii de ţigări cu bomboane, biscuiţi, fructe, 

si au informat cumpărătorii de ţigări despre dauna fumatului, 

astfel demonstrind impactul fumului de ţigară asupra căilor 

respiratorii, plămanilor şi celor din jur. Pentru poze accesati 

aici.  

 

În memoria eroului satului natal, 3 octombrie 

 

 

Elevii voluntari din cadrul I.P. Gimnaziul Gribova prin eforturi 

comune au ajutat ghidul muzeului la amenajarea terenului din 

fața monumentului N. Gribov. Vedeti mai multe poze din 

cadrul activitatii aici. 

 

 

Un cartof sau o legumă pentru cei mai triști ca noi, 3 octombrie 

  

Elevii din cadrul gimnaziului s. Miciurin, au inteprins o actiune 

caritabila si au adus legume pentru donație familiei social 

vulnerabile cu 7 copii din comunitate. Gasiti mai multe poze din 

cadrul actiunii accesind aici. 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156623444227521/10156623446792521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156690752662521/10156690753317521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156621266632521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156621493517521/10156621492852521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156690902347521/?type=3&theater
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Pentru  viitorul  tău, 3 octombrie 

Voluntarii I.P. gimnaziul ,,Ion Creangă” s.Țarigrad,  r. Drochia 

au intreprins acțiuni de salubrizare, îngrijire a copacilor din 

Parcul Tineretului din preajma bisericii „Acoperemântul Maicii 

Domnului”. Vedeti mai multe imagini accesind aici. 

 

 

 

Fructe și legume pentru cei mai triști ca noi, 3 octombrie 

 

Activitatea a avut loc în cadrul IET nr.9 „Mărțișor” din orașul 

Drochia și a mobilizat cadrele didactice, copiii și părinții 

acestora. Coșurile cu fructe și legume au fost donate Centrului 

de Consiliere „Căldura Casei”. Gasiti mai multe poze din cadrul 

evenimentului aici. 

 

 

Să avem grijă de Trecutul nostru, 3 octombrie 

 

Elevii – voluntari au mers, împreună cu profesorii si 

Administrația cimitirului or. Drochia, la mormîntul d-nului 

Guivan Marin, fondator al Liceului Teoretic ”B.P.Hasdeu” or. 

Drochia, pentru a face curățenie, a planta flori si a aduce un 

minut de reculegere întru memoria dumnealui. Vedeti mai 

multe poze aici. 

 
Salubrizarea terenului, 3 octombrie  

 

Personalul didactic, auxiliar, nedidactic si discipolii liceului 

,,Ştefan cel Mare” r. Drochia  prin exemplul personal au 

salubrizat terenului aferent cu scopul de a menţine curăţenia. 

Gasiti aici mai multe imagini din cadrul activitatii. 

 

 

 

Curăţenia – garanţia sănătăţii, 3 octombrie 

  

Elevii de la Gimnaziul Zgurița, Drochia, s-au mobilizat și au 

făcut curățenie atât în școală cât și pe teritoriul din jurul 

instituției. Vedeti poze de la activitate accesind aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ioncreangatarigrad/photos/a.276092516355626/276092139688997/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156690789472521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156621416927521/10156621417292521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156625602667521/10156625602832521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156621510187521?__tn__=-R


 

88 
 

Spunem STOP fumatului, 3 octombrie 

Elevii din clasele gimnaziale ale I.P. Gimnaziul Fîntînița au 

mers prin centrul satului, la primărie, la magazinele din sat 

pentru a distribui informația legată de fumat, iar desenele de 

pe asfaltul din centrul satului, efectuate de elevii din clasele 

primare și gimnaziale au avut ca scop sensibilizarea 

fumatorilor privind efectele negative asupra lor si a celor din 

jur. Pentru poze accesati aici. 

 

O carte pentru bibloteca scolara, 3 octombrie 

 

Elevii Grupului de inițiativa a clasei  a VI-a C, I.P. L.T. Mihai 

Eminescu, r. Drochia au iesit cu un apel catre elevii din clasele 

paralele de a dona câte o carte de literatura artistica din cele 

citite din biblioteca personala, pentru picii din clasele primare. 

Mai multe poze aici. 

 

 

Acțiuni de igienizare în școală și pe teritoriul școlii, 4 octombrie 

 

Elevii claselor a I-XII I.P. L.T. Pelinia, r. Drochia in colaborare 

cu Administratia Publica Locala au facut curățenie pe 

teritoriile primite în funcție de vârstă, cei mici au strâns 

hârtiile, măturat, cei mai mari au greblat frunzele si au facut 

curățenie prin clase. Vedeti aici mai multe imagini din cadrul 

activitatii. 

 

 

Seminar informativ cu genericul  „Fii stăpîn pe viitorul tău – informează-te!”, 4 octombrie 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului 

Drochia a prezentat activitățile sale, precum si Barometrul 

Profesiilor pentru a.2018, oportunități de angajare în RM, 

angajarea legală:” Nu salariilor în plic”, programe de formare 

profesională. Mai multe poze din cadrul evenimentului gasiti aici. 

 
 

 
Activitate de igienizare/salubrizare la biserica ortodoxă, 4 octombrie 

 

Un grup de elevi din clasele V-VII, au mers la Biserica 

ortodoxă din s. Hasnasenii Mari si au facut ordine în interior și 

pe teritoriul bisericii. Vedeti mai multe imagini din cadrul 

activitatii aici. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156623769872521?__xts__%5b0%5d=68.ARB-sCdkFiMuUO_794SswEkKCDvJh3LKNAdkYfwtdEtyI0w7q_--jTrEoTi329-2LbjyAtU2Smz4ygiRo_iQaS6ABT4TehJ8LHAuqz4sFEqWrsLETbD7L8ApeZgcx-qbecUztGBjTicprZeeK5-cEDcCeyuxR0RqpdfHDyOzFlikCXDrrR7T5PM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156623891352521/10156623890982521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156623689662521/10156623689227521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156623862082521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156623710372521?__tn__=-R


 

89 
 

Activitate stradală, 4 octombrie 

 

Elevii claselor a V-a – a IX-a, insotiti de profesori au dăruit 

persoanelor fumătoare câte un măr, purtind discuții despre 

dauna si consecintele nocive ale fumatului. Gasiti mai multe 

poze din cadrul evenimentului aici. 

 

 

 

Dramatizare Fata babei și fata moșneagului, 4 octombrie 

 

Membrii cercului dramatic s. Cotova au prezentat o poveste 

înscenată pentru copii, părinții si educătorii de la grădinița din 

localitate ,,Îngerașul,,. Vedeti mai multe imagini din cadrul 

festivitatii aici. 

 

 

Amintirea este vie, 4 octombrie 

 

Elevii din I.P. Gimnaizul Baroncea, r. Drochia au renovat 

inscripțiile de pe monumentul eroilor căzuți în Marele Război 

Pentru apărarea Patriei. Mai multe poze din cadrul activitatii 

gasiti aici. 

 

 

 

Act de caritate „Legume dăruite din suflet pentru buneii singuratici”, 4 octombrie 

 

Copiii din Instituția de educație timpurie nr1 ,,Ghiocel” ”, r. 

Drochia ghidati de educatori si părinți au colectat legume și 

fructe și le-au donat bătrânilor singuratici:  Ursache Mihail și 

Dranga Zinaida. Gasiti mai multe imagini din cadrul activitatii 

aici.   

 

 

 

 

Activitati cu clasele primare, 4 octombrie 

Elevii din clasele a VIII-XI I.P. Gimnaziul ,,Victor Coțofană,,, 

Grupul de inițiativă din satul Ghetrosu si Consiliul Elevilor, au 

realizat activități de sustinere și ajutor pentru elevii din clasele 

I-II. Vedeti mai multe poze din cadrul orelor accesind aici. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156623640127521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156625645632521/10156625645667521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156713045757521/10156713045282521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156623666877521/10156623663112521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156623739402521/10156623738332521/?type=3&theater
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Un măr pentru un fumător, 4 octombrie 

 

Elevii din clasa XII din Instituția Publică gimnaziul „Viorel 

Cantemir” s.Sofia au organizat o activitate stradala prin 

repartizarea pliantelor si a fructelor catre fumatorii activi. Mai 

multe poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

O legume/un fruct pentru cei mai triști ca noi, 4 octombrie 

 

Elevii I.P. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” r. Drochia  

impreuna cu personalul didactic auxiliar, personalul 

nedidactic din invățământ primar au colectat legume/ fructe 

donate ulterior bătrânilor de la centrul social ,,Căldura casei”. 

Vedeti aici poze. 

 

Mă închin în faţa ta, scump profesor. Concert, 4 octombrie 

  

Elevii din cadrul I.P. Gimnaziul Zguriţa au prezentat un 

spectacol artistic dedicate prosesorilor. Pentru mai multe 

poze din cadrul evenimentului accesati aici. 

 

 

 

 

Actiuni de carietate pentru copii din FSV, colectare de haine, 4 octombrie 

Biblioteca Publică Raională Drochia și elevii clasei a VIII-a de 

la liceul „Mihai Eminescu”, alături de profesoara Zinaida 

Ojog, au adunat îmbrăcăminte pentru perioada rece a anului, 

produse alimentare, cărți și rechizite școlare, pe care le-au 

dăruit din suflet unei familii cu trei copii bolnavi. Gasiti mai 

multe imagini aici. 

 

Acțiune de caritate pentru profesorii pensionari, 5 octombrie 

 

Profesorii pensionari au primit câte un pachet cu produse 

alimentare, în urma colectării de bani, produse alimentare de 

către profesori I.P. L.T. Pelinia, r. Drochia, foști  elevi 

absolvenți, diaspora. Vedeti mai multe poze aici. 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156716902252521/10156716901652521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156625582937521/10156625579137521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156625541977521/10156625541342521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156626035692521/10156626036182521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156625563272521/10156625562417521/?type=3&theater
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Iarmaroc, 5 octombrie 

 

Elevii claselor primare din I.P. Gimnaziul nr. 2, or. Drochia 

împreună cu părinții au organizat un iarmaroc, iar banii 

adunați au servit drept ajutor pentru procurarea rechizitelor 

pentru elevii din familii social vulnerabile. Pentru a vedea mai 

multe poze de la eveniment accesati aici. 

 

 

Înverzirea clasei, 5 octombrie 

  

Elevii clasei a V-a de la I.P. Baroncea, Drochia, au desfășurat 

activitatea „Înverzirea clasei”, la care au participat 10 elevi 

împreună cu diriginta Angela Scutaru. Gasiti mai multe imagini 

din cadrul activitatii aici. 

 

 

Voluntariatul – modalitate de activizare a cetățenilor”, 5 octombrie 

 

Senatul Elevilor I.P. L.T. „Ion Creangă”, s. Popeștii de Sus in 

parteneriat cu Partidul Tinerilor Voluntari din RM (PTVRM)  

r. Drochia au desfasurat un seminar  instructiv în cadrul căruia 

au dezbatut întrebarea-cheie: Cum implicrea în acțiuni de 

voluntariat poate contribui la dezvoltarea personalității și 

consolidarea imaginii de sine?”. Mai multe imagini aici. 

 

 

O casă, o școală, un sat mai curat, 5 octombrie 

 

 

Elevii voluntari din cadrul Gimnaziului s.Miciurin au 

organizat acțiuni de igienizare și curațenie pe teritoriul școlii și 

comunității. Gasiti mai multe poze din cadrul activitatii aici. 

 

 

 

 

Acțiune de curățare a tritoriului școlii, 5 octombrie 

 

Elevii de la I.P. L.T. M. Eminescu au greblat frunzele cazute 

din copaci, au marcat cu nisip liniile de baza pe terenl sportiv. 

Gasiti aici mai multe imagini de la activitate. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156623532567521/10156623531952521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156713093452521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156619009382521/10156619008912521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156712943797521?__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10156716846077521/10156716846312521/?type=3&theater
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Târg caritabil, 6 octombrie 

 

Elevii I.P. Gimnaziul  Popeștii de  Jos in colaborare cu 

Primăria, copiii de la grădinița si biserica din localitate au 

organizat un targ unde s-au vindut  diverse  lucruri, iar  banii  

colectați au fost oferiti  ca  ajutor  copiilor  bolnavi și 

bătrânilor țintuiți la pat. Mai multe poze gasiti aici. 

 

 

Pentru cei mai triști ca noi, 6 octombrie 

 

Elevii clasei a V-a „B” de la Gimnaziul „Viorel Cantemir” din 

satul Sofia, Drochia, au participat, împreună cu părinții, la 

colectarea produselor alimentare, fructelor și legumelor, care 

au fost donate persoanelor cu dizabilități de la „Casa Matei” 

din localitate. Pentru mai multe imagini accesati aici. 

 

 

 

În raionul Drochia s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Drochia SNV 2018: 

Ne învățăm  de  mici  ce  este  caritatea, 1 octombrie - Consiliul elevilor I.P. Gimnaziul  Popeștii de 

Jos, r. Drochia au organizat actiuni de colectare a articolelor vestimentare,produselor  alimenare și  

igienice pentru  bătânii singuratici  și  cei  țintuiți  la  pat. 

Instrucțiuni  referitor  la  Voluntariat, 1 octombrie - Echipa  de  organizare  din cadrul 

I.P.Gimnaziul  ,,N.Testemițanu’’, r. Drochia a  prezentat  planul  de  desfășurare  a  activităților  pe  

perioada  dată,  prezentind  informații  despre  rolul  Voluntariatului. 

Dezbateri  pe  domeniul  Voluntariat, 1 octombrie - Primăria  Ochiul  Alb, r. Drochia au desfasurat 

în  comun  cu  APL   acțiuni  de  Voluntariat  prin  ssusținere. 

”Un dar din suflet”, 1 octombrie – Elevii din I.P. Gimnaziul Miciurin, r. Drochia au confecționat in 

cadrul orelor de cerc ”Meșter faur, măini de aur” ciupici si i-au oferit cadou bătrânii singuratici. 

Activitatea stradală : Ed.pentru sănătate, 1 octombrie – Elevii I.P. LT Rus nr.3, r. Drochia in 

colaborare cu Primaria au organizat o actiune prin oferirea de bomboane fumatorilor. 

,,Colectarea maculaturii,,, 1 octombrie – In incinta I.P. gimn.,,Ion Creangă” s.Țarigrad , r. Drochia a 

fost organizata o actiune de colectare a maculaturii. 

Un dar pentru colegul meu, 1 octombrie - Elevii din I.P. Gimnaziul „Dumitru Roman” r. Drochia au 

oferit câte un dar pentru un coleg din familie socialmente vulnerabil. Cadoul a constat din rechizite 

şcolare, uniforme şcolare. 

Lucrări ecologice în locurile publice din localitate, 1 octombrie – APL impreuna cu diriginții si 

părinții elevilor I.P. Gimnaziul ,,Boris Coșciucʺ s.Dominteni, ” r. Drochia  au organizat o activitate de 

îngrijire și strângere a deșeurilor din parcurile localității. 

Voluntariat pentru oamenii saraci, 1 octombrie - Elevii din clasa aV-a I.P.LT M.Eminescu impreuna 

cu asistenta sociala au hotarit sa ajute o familie social vulnerabila din orasul Drochia, prin 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156716883462521/10156716882652521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156716955242521?__tn__=-R
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colectarea de produse alimentare. Aceasta este o batrinica in virsta de 100 de ani, a carei copii de 

ani de zile sunt decedati. 

Mod sănătos de viață, 1 octombrie – Elevii I.P. Gimnaziul Maramonovca le-au propus fumatorilor 

să schimbe țigara pe un măr și i-au asigurat că e mai bine să mănânci un măr, și să duci mod 

sănătos de viață, decăt să fumezi. 

Împreună pentru un mediu sănătos, 1 octombrie - Elevii I.P.Gimnaziul Moara de Piatră au sădit 

puieți de copăcei in parc și in padurea din sat pentru ecologizarea și întreținerea spațiilor verzi. 

Hai să facem schimb ecologic, 1 octombrie – Elevii si administratia Liceului Teoretic „B.P.-Hasdeu” 

or. Drochia, Grupul de inițiativă „POST TENEBRAS LUX”, Portalul de știri BUZZ.md impreuna cu 

Consiliul raional de elevi au intreprins actiuni de identificare a fumătorilor și au propus schimb: un 

măr pe o țigară. Scopul activității a fost sensibilizarea și informarea fumătorilor cu privire la dauna 

tutunului. 

Un arbore pentru dăinuire, 2 octombrie - Grupul de voluntari ”Tânărul Naturalist” s. Zgurița si 

Consiliul Elevilor au plantat copaci pe malul iazului pentru a preveni  alunecările de teren, pentru a 

înverzi terenul. 

Protejăm  copiii  din  familiile  vulnerabile, bolnavi, 2 octombrie - Consiliul elevilor I.P.Gimnaziul  

Popeștii de Jos, r. Drochia au colectat articole vestimentare, jucării, rechizite  școlare, dulciuri 

pentru  copiii din  familiile  vulnerabile  și  cei  bolnavi. 

Teatrul de păpuși: Punguța cu doi bani, 2 octombrie - Salamandîc Elena, membrii cercului 

dramatic impreuna cu Consiliul Elevilor din S.Cotova. r. Drochia au prezentat pentru copii de la 

grădinita “Ingeras” teatrul cu păpuși. 

Acțiuni  de  reabilitare  a  unor  obiecte  din  sat. Izvorul  din  centrul  satului, 2 octombrie - Elevii  

claselor  a IX din I.P.Gimnaziul  ,,N. Testemițanu” r. Drochia împreună  cu  diriginții  au facut   

ordine   și  reparația  necesară  pentru  izvorul  situat  în  centrul  satului. 

Un cadou pentru școala natală, 2 octombrie - Elevii clasei a 9-a I.P. Gimnaziul Baroncea r. Drochia 

cu ajutorul parintilor au amenajat ograda școlii. 

viaţă nouă pentru cărţi, 2 octombrie - Elevii voluntari din Gimnaziul Ţarigrad, r. Drochia sub 

coordonarea bibliotecarilor au reparat cartile de la biblioteca sătească si de la biblioteca şcolară.  

Acțiuni de igienizare  și curățenie în școală, 2 octombrie - Elevii Gim. Pelinia, Clasa a IX-a au 

desfășurat acțiuni de curățare, strângere a deșeurillor din blocul școlii și din curtea din jurul școlii. 

Activitate de salubrizare a teritoriului în perimetrul izvorului din sat, 2 octombrie - Voluntarii din 

Gimnaziul Mîndîc în comun cu APL au participat la lucrările de curăţenie a teritoriului. Echipa de 

voluntari a informat locuitorii din preajma izvorului despre impactul negativ al poluării apei 

potabile, apei din raul Cubolta, şi au facut un apel de respectare şi menţinere a curăţeniei pe 

teritoriu. 

Acțiuni de salubrizare a terenului  liceului, 2 octombrie - Activitate realizata cu fortele commune 

ale diriginților claselor si părinții elevilor, de salubrizare a terenului I.P. L.T. Rus nr.3., r. Drochia. 

Îmi ajut cu drag colegul, 2 octombrie - Voluntariatul  între elevii I.P. Gimnaziul „Dumitru Roman”. 

Elevii mai mari i-au ajutat pe elevii din clasele mai mici în explicarea temelor pentru acasa. 

Un cartof sau o legumă pentru azilul de bătrâni, 2 octombrie - colectarea fructelor și legumelor 

pentru persoanele de la azilul de bătrâni de catre profesorii, elevii si parintii I.P. Gimnaziul „Boris 

Coșciucʺ s.Dominteni,  r. Drochia. 
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Activitate de mentorat: „Copii pentru copii”, 2 octombrie - 4 eleve din  clasa a 9-a și a 8-a I.P. 

Gimnaziul Fîntînița r.. Drochia au ajutat pe cei care se confruntau cu probleme de citit și probleme 

de matematică (clasa a 3-a). 

Voluntariat pentru comunicare și atragere de fonduri. Proiectul Intergr Act plus, 2 octombrie – 

Elevii si parintii din I.P.Gimnaziul Nicoreni, r. Drochia au actionat pentru atragerea fondurilor de 

5000 lei in vederea amenajarii parcării de biciclete. 

Voluntariat pentru copii nevoiasi, colectare de rechizite scolare, 2 octombrie - Elevii I.P. LT 

M.Eminescu pe parcursul saptamânii au colectat de la colegii mai darnici rechizite scolare pentru a 

le inmina ulterior sub forma de cadou colegiilor din FSV. 

Voluntariat pentru familiile defavorizate,colectare de de haine, 2 octombrie - Un grup de elevii 

din cl 7c au colectat haine pentru copii din familii defavorizate, care mai apoi au fost transportate 

la asistenta sociala pentru a fi repartizate celor ce au nevoe de ele.  

Voluntariat de protectie a mediului, sadirea copacilor, 2 octombrie - Elevii s-au adresat la 

inspectoratul ecologic din oras cu rugamintea de a-ii asigura cu material saditor pentru inverzirea 

terenului aferent din spatele liceului,sau alt teren unde este nevoe de plantat spatii verzi in oras. 

Satul meu e un pic mai curat, 2 octombrie - Elevii voluntari au facut curațenie în centrul satului și 

lăngă scrânciop unde își petrec timp liber. 

Un mediu curat, 2 octombrie - Elevii gimnaziului  în mod organizat și însoțiți de C.D. au curățat 

parcul  din centrul satului de frunze și murdărie. 

Teatrul social, 2 octombrie - Tinerii, care fac parte din grupul de inițiativă I.P. LT „B.P.-Hasdeu” or. 

Drochia au organizat 3 spectacole de scurtă durată pe teme sociale actuale: violența, corupția și 

indeferența la nivel de societate. Scopul activității a fost de a atrage atenția elevilor, profesorilor și 

părinților la problemele actuale și soluționarea acestora. 

Mentorat în grădinițele din comunitate, 2 octombrie - Patru grupuri a câte 3 persoane au 

desfășurat activități cu copii grupelor pregătitoare din gradinitele s.Pelinia, r.Drochia. 

Vizită la producătorii de mere, 3 octombrie - Elevii claselor a VII-a – a IX-a, profesori ,  s. Suri, r. 

Drochia au cules mere pentru batrinei. 

Reabilitarea cărților din  biblioteca  școlară, Donație  de  carte, 3 octombrie - Un  grup  de  

voluntari  din  I.P.Gimnaziul  Popeștii de Jos au reparat cărțile  deteriorate, precum si au donat  

carti bibliotecii școlare. 

Activități   de  mentorat  în  grădinițele  ,,Ghiocel” și  ,,Clopoțel”, 3 octombrie - Elevii  împreună  

cu  profesorii  si diriginții I.P.Gimnaziul  ,,N.  Testemițanu”, r. Drochia, au realizat activitati pentru 

promovarea modului sănătos de viață.   

1,2,3 Să înceapâ petrecerea......, 3 octombrie - Voluntarii din I.P. Gimnaziul,,Victor Coțofană,,, in 

colaborare cu Grupul de inițiativă din satul Chetrosu si Consiliul Elevilor au organizat o petrecere  

cu personaje pentru micutii de la gradinița de copii ,,Izvoraș,,. 

Acordarea ajutorului material din partea elevilor, 3 octombrie - Profesorii și elevii I.P. Liceul 

Teoretic Rus nr.3, r. Drochia au colectat rechizite scolare si haine pentru copiii de la Centrul 

Caldura Casei. 

Vizite la domiciliu a unor persoane în etate, 3 octombrie – Voluntarii I.P. Gimnaziului ,,Boris 

Coșciucʺ s.Dominten,  r. Drochia impreuna cu asistenta sociala au acordat ajutor persoanelor in 

etate la stânsul roadei.   
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legume pentru cei mai triști ca noi, 3 octombrie - Copiii din IET nr.3 Soare,  r. Drochia  au adus 

legume și le-au depozitat în coșul Zânei Toamna pentru a le oferi ulterior Azilului de bătrâni din 

s.Gribova. 

Vizite la domiciliu a unor persoane în etate, 3 octombrie - Asistența social in parteneriat cu copii 

si diriginții I.P. Gimnaziul Hăsnășenii Mari din r. Drochia au acordat ajutor la stânsul roadei 

persoanelor in etate. 

“O legumă pentru cei mai trişti ca noi”, 3 octombrie – Copiii si parintii din cadrul IET nr. 5 or. 

Drochia au colectat fructe si legume pentru batranii de la Azilul de bătrîni s.Gribova.  

Activitate de mentorat: „Copii pentru copii”, 3 octombrie - 4 eleve din  clasa a 9-a și a 8-a de la 

I.P. Gimnaziul Fîntînița,  r. Drochia  au ajutat pe elevii din clasele a 4-a, care se confruntau cu 

probleme de citit și probleme de matematică. 

Acțiuni de caritate. Donații de jucării și cărți la grădinițele din localitate, 3 octombrie - Copiii din 

I.P. Gimnaziul Nicoreni, r. Drochia au colectat diferite jucării și cărți pentru copiii mai mici și colegii 

mai mici din gimnaziu. 

Acțiuni de sănătate, instruire “Alcoolul, fumatul –factorurii de risc ai sănătății” 3 octombrie - 

Elevii I.P. Gimnaziul Nicoreni au fost informați de consecințele substanțelor nocive. 

Actiuni de caritate pentru oamenii in etate, 3 octombrie – Elevii cl. A VII B I.P. LT M. Eminescu r. 

Drochia au ajutat o batrinica bolnava de 86 de ani, care nu are pe nimeni lânga ea. Elevii i-au 

amenajat locuinta si terenul din jurul casei.(curatene in casa, spalatul veselei, greblatul si sapatul 

in gradina etc.) 

mâină de ajutor, 3 octombrie – Elevii I.P. Gimnaziul Maramonovca.  r. Drochia  au colectat 

rechizite școlare pentru casa de copii din orașul Drochia. 

Spitalul cărților bolnave, 3 octombrie - Elevii I.P.Gimnaziul Moara de Piatră.  r. Drochia au reparat 

carțile uizate și rupte din bibliotecă impreună cu bibliotecara și diriginta. 

Inaugurarea clasei after-school, 3 octombrie - Tinerii, care fac parte din grupul de inițiativă, în 

colaborare cu administrația liceului au prezentat elevilor clasa after-school, care este menită să 

întrunească tinerii în zilele de weekend pentru a recapitula materialul școlar într-o formă 

distractivă de ajutor reciproc.  

Acțiuni  de  igienizare și  curățenie pe teritoriul  școlii  și  a  străzii  centrale a satului, 4 octombrie 

– Elevii I.P. Gimnaziul  Popeștii de  Jos,  r. Drochia in parteneriat cu APL si comunitatea au greblat 

frunzel si au afânat solul. 

Acțiuni de  caritate  pentru  profesorii  în  etate, 4 octombrie - Consiliul elevilor I.P. Gimnaziul 

Popeștii de Jos, . Drochia au executat lucrări agricole de toamnă (greblat,afânarea solului etc.) in 

gospodariile profesorilor in etate. 

Ajută-l pe cel neputincios, 4 octombrie - Elevii I.P. Gimnaziul nr. 2, or. Drochia i-au ajutat pe 

bătrânii din regiunea fabricii de zahăr cu treburile pe lângă casă. 

Sprijin  școlar  colegilor  gimnaziști, 4 octombrie - În  fiece  clasă  din cadrul I.P.  Gimnaziului  ,,N.  

Testemițanu”, r. Drochia au fost  organizate  echipe  care au ajutat  elevii  ce  aveau probleme  la  

însușrea  materiei  predate. 

Ed. Pentru sănătate, 4 octombrie - Grupul de voluntari instruiţi din cadrul Instituţiei Publice 

Gimnaziul Ţarigrad, r. Drochia, au mers în teritoriu şi au informat populaţia despre riscurile 

fumatului și consumului de alcool, propunându-le să schimbe țigara pe un măr oferit de către 

voluntari. 
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Inimi fericite, 4 octombrie - Colectarea de fonduri (produse alimentare) de catre elevii clasei a VIII-

a B Gimnaziul Pelinia pentru copiii bolnavi, din familii defavorizate. 

Acţiune de caritate: ”Din suflet pentru cei mai trişti ca noi”, 4 octombrie – APL in parteneriat cu 

Agentul economic ,,Damival” si grupul de voluntari au organizat o donaţie de produse alimentare, 

dulciuri, fructe pentru patru familii  -pensionari ce nu se deplaseaza si necesită îngrigire. 

Amenajarea muzeului gimnaziului Gribova, 4 octombrie - Grupul de elevi din cl. V - IX din I.P. 

Gimnaziul Gribova au ajutat la amenajarea muzeului și colectarea obiectelor învechite. 

Plantarea florilor de camera, 4 octombrie – Elevii I.P. Liceului Rus nr.3 din Drochia au amenajat 

încăperile institutiei cu flori. 

Suntem la noi acasă, 4 octombrie – Elevii I.P. gimnaziul ,,Ion Creangă” s.Țarigrad   au intreprins 

acțiuni de igenizare și curățenie pe teritoriul școlii. 

floare pentru profesori, 4 octombrie - Elevii din cadrul I.P. Gimnaziul Dumitru Roman impreuna cu 

primaria satului au oferit flori şi felicitări hand made profesorilor pensionari. 

Curățenia de toamnă, 4 octombrie – Elevii si cadrele didactice I.P. Gimnaziul ,,Boris Coșciucʺ 

s.Dominten au facut curatenie in jurul institutiei. I.P. Gimnaziul Hăsnășenii Mari 

Curățenia de toamnă, 4 octombrie – Elevii si cadrele didactice I.P. Gimnaziul Hăsnășenii Mari au 

facut curatenie in jurul institutiei.  

Să ajutăm pe cei mai triști ca noi, 4 octombrie - Elevii –voluntari din I.P. Liceul Teoretic ”B.P.-

Hasdeu” or. Drochia in colaborare cu Serviciul de Asistență Socială au organizat colectarea și 

donarea bunurilor către o familie cu mulți copii. 

Activitate de mentorat: „Copii pentru copii”, 4 octombrie - 4 eleve din  clasa a 9-a și a 8-a de la 

I.P. Gimnaziul Fîntînița au ajutat pe cei care se confruntă cu probleme de citit și probleme de 

matematică (clasa a 2-a, 3-a, 4-a). 

Școala mea e ca o floare, 4 octombrie – Elevii de la I.P. Gimnaziul Fîntînița au curățit resturile 

vegetale, greblat, săpat in curtea institutiei. 

Acțiuni de instruire ,,Modul sănătos de viață,,, 4 octmbrie  - Elevii I.P. Gimnaziul Nicoreni in 

colaborare cu Asistența medicală au intreprins un marș de promovare a sănătății. 

Acțiuni de instruire  ,,Securitatea vieții oamenilor în stradă,, Securitatea rutieră, 4 octombrie - 

Elevii I.P. Gimnaziul Nicoreni au organizat un flasmob pentru convingerea șoferilor de a respecta 

traversarea străzilor și traficul rutier. 

Toți împreună, 4 octombrie - Elevii clasei  a IX-a I.P.Gimnaziul Moara de Piatră r. Drochia au facut 

curățenie pe terenul școlii. 

Vârsta de aur, 5 octombrie - Direcția Cultură or. Drochia  a organizat o întrunire a membrilor SMB 

”Vârsta de aur + comunicare, informare, agrement”, cei mai activi voluntari ai BPR ”Iulian Filip” 

Drochia, într-o ședință cu genericul: 

”Cine n-are bătrâni - să și-i cumpere” - (De Ziua Internațională a Oamenilor în etate). 

Mod sănătos de viață- activitate de combatere a fumatului, 5 octombrie - Elevii I.P. Gimnaziul 

Mîndîc au prezentat placate ce informează despre afectarea gravă a sănătăţii persoanele -fumători 

cât şi a celor din jur . Elevii au scandat impactul negativ, cât şi apelul către persoanele prezente să 

lupte cu acest viciu. În timpul recreaţiei grupa de voluntari au organizat această activitate şi în 

incinta gimnaziului pentru elevi. 

Învățăm limba engleză, 5 octombrie – Elevii I.P. LT ,,B.P.Hasdeu” au organizat o activitate de a 

trezi interes și curiozitate la copiii de la gradinita față de o limbă străină. 
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Mod sănătos de viață, 5 octombrie - Trei elevi din clasa a 9-a și un elev din clasa a 2-a din I.P. 

Gimnaziul Maramonovca un mers prin sat și au propus persoanelor care fumează să facă un 

schimb tigară pe un măr. Elevii povesteau despre modul sănătos de viață.  

Ajută-l pe cel neputencios, 5 octombrie - Elevii gimnaziului nr.2 or. Drochia au ajutat bătrânii care 

au avut nevoie la treburile de lângă casă, au cules poamă, au măturat și au greblat. 

Un cartof, legumă pentru cei mai triști ca noi, 5 octombrie – Elevii I.P. Gimnaziul Zgurița impreuna 

cu parintii au colecatat legume și fructe pentru o persoană cu dizabilități din sat. 

Acțiuni de igienizare și curățenie  în scoală și pe teritoriul școlii, 5 octombrie - Un grup de elevi 

voluntari creat de Consiliul Elevilor Gimnaziul Hăsnășenii Noi au facut curățenie atât în gimnaziu, 

cât și pe teritoriul său, ajutând persoanele responsabile. 

Fiecare floare are loc sub soare, 5 octombrie - Un grup de elevi voluntari creat de Consiliul Elevilor 

I.P. Gimnaziul Zgurița au facut curățenie atât în gimnaziu, cât și pe teritoriul său, ajutând 

persoanele responsabile. 

Dăruiește o carte bibliotecii, 5 octombrie – Elevii I.P. LT ,,Ștefan cel Mare,, impreuna cu parintii au 

organizat colectarea de cărți pentru a îmbogăți fondul de carte a școlii și a promova în rândul 

elevilor importanța cărții și sensibilizarea dragostei pentru carte. 

Steaua de vineri, 5 octombrie – Directia Cultura Drochia a organizat o întâlnire cu Boris Marian- 

poet, publicist, scenarist, traducator, reprezentant al vieții publice din țară. Cei mai activi voluntari 

ai Clubului Seniorilor au fost prezenți la întâlnire, citind din creația scriitorului Boris Marian și fiind 

familiarizați cu cele mai recente publicații ale autorului. 

Trăiește magia binefacerii - dăruiește o carte pentru fiecare!”, 5 octombrie – Directia Cultura 

Drochia a organizat donații de carte. Bibliotecarele Galina Mâțu, Galina Prodan,, Zinaida Olenițchi 

și Adelina Porcesco, s-au implicat activ în mobilizarearea voluntarilor, 

colaborând cu profesorii din oraș. 

Activitate de caritate ,,Pentru cei mai triști ca noi”, 5 octombrie - Elevii claselor a I-a – a IX-a, 

părinți, profesori, locatari ai satului Șuri. r. Drochia au organizat donarea fructelor si legumelor 

pentru consatenii nevoiasi. 

De ziua ta, iubite profesor!, 5 octombrie - Un omagiu  pentru profesori, pregătit de câte un grup 

de voluntari ai bibliotecii publice Cotova: un recital (poezii, cîntec, mesaje de felicitare), flori și cîte 

un cadou pentru profesori. De asemenea voluntarii au vizitat profesorii pensionari acasa, si le-au 

oferit flori și cadouri. 

plăcintă pentru  cei  mai  triști  ca  noi, 5 octombrie - I.P. Gimnaziul  Popeștii de  Jos in parteneriat 

cu Primăria si comunitatea au preparat  plăcinte pentru pentru bătrânii singuratici și  cei  țintuiți la 

pat. De asemenea au repartizat colete. 

Voluntariat  pentru  oamenii  săraci, 5 octombrie - Elevii de la I.P. Gimnaziul  “N.  Testemițanu” r. 

Drochia împreună cu  dirigintele  au  oferit ajutor  prin  gospodărie unor familii in situatie dificila. 

”Actiuni de igienizare si curiițenie in scoalii și pe teritoriul școlii”, 5 octombrie - Elevii din I.P. 

Gimnaziul Ţarigrad au fost mobilizați pentru actiuni de igienizare si curațenie in scoala și pe 

teritoriul școlii.   

Intreabă și vei fi informat, 5 octombrie – Elevii clasei a V-a Gimnaziul Pelinia, au desfasurat o 

activitate de instruire în domeniul voluntariatului. 
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Ei au nevoie acum de sprijinul meu, 5 octombrie – Elevii clasei a VIII din Gimnaziul Pelinia au 

organizat o colectare de fonduri (haine, încălțăminte, produse alimentare) pentru familiile 

defavorizate. 

Semănători de lumnă, 5 octombrie – La initiativa elevilor din I.P. Gimnaziul,,Victor Coțofană,,, 

Grupului de inițiativă din satul Ghetrosu si Consiliul Elevilor dascalii care deja nu mai activează au 

fost vizitați de voluntarii cu flori si felicitări. 

Un arbore pentru dăinuirea noastră, 5 octombrie - Echipe de voluntarii din grupele claselor a V-a 

–IX-a a scolii din Mîndîc au intreprins acțiuni de salubrizare a unor terenuri de pe teritoriul școlii. 

Plantarea arborilor, 5 octombrie – Administratia Publica Locala in colaborare cu elevii I.P. 

Gimnaziul “Boris Coșciuc” si parintii lor au plantat arbori pe teritoriul satului natal. 

Curățenie în familiile de pensioneri neputincioși, 5 octombrie - Administratia Publica Locala in 

colaborare cu elevii I.P. Gimnaziul Hăsnășenii Mari si parintii lor au acordat ajutor familiilor 

batrinilor din localitate. 

mână de ajutor pentru un bătrân / o bătrână, 5 octombrie - Elevii – voluntari de la I.P. Liceul 

Teoretic ”B.P.-Hasdeu” or. Drochia au oferit ajutor batrinilor în realizarea activităților casnice. 

Igiena e baza nutriției sănătoase, 5 octombrie - Elevii claselor liceale și toți angajații I.P. Liceul 

Teoretic ,,Ştefan cel Mare” Drochia au colectat produse de igienă si le-au donat copiilor din familii 

social-vulnerabile beneficiari ai centrului social ,,Căldura casei”. 

Cartea – izvorul nesecat, 5 octombrie - Copii de la gimnaziul s. Zguriţa şi părinţii impreuna cu 

Primaria localitatii au intreprins activitati de depozitare a cărţilor şi a manualelor. 

Din inimă la inimă, 5 octombrie – Elevii impreuna cu profesorii I.P. Gimnaziul Fîntînița, Drochia au 

colectat haine pentru copiii din familii social – vulnerabile. 

Acțiuni de salubrizare a unor terenuri de pe teritoriul școlii -,,Un arbore pentru dăinuirea 

noastră,,, 5 octombrie – Elevii din I.P. Gimnaziul Nicoreni, Drochia au sadit plante si au facut 

curățenie pe terenurile special repartizate. 

Actiuni de caritate pentru cei mai tristi ca noi, 5 octombrie – Elevii cl. a VIII B din I.P. LT 

M.Eminescu, Drochia au colectat haine, rechizite scolare, dulciuri de la semenii sai pentru a le face 

o surpriza copiilor de la centrul de plasament “Caldura casei“. 

Activitate cu caracter de integrare: ”Voluntariatul – modalitate de activizare a cetățenilor”, 5 

octombrie - Senatul Elevilor din I.P. LT „Ion Creangă”, s. Popeștii de Sus impreuna cu Partidul 

Tinerilor Voluntari din RM au desfasurat un seminar  instructiv în cadrul căruia a fost dezbatuta 

întrebarea-cheie: Cum implicrea în acțiuni de voluntariat poate contribui la dezvoltarea 

personalității și consolidarea imaginii de sine?”. 

Cadoul bătrâneilor, 5 octombrie - Elevii clasei  a VII-a din Gimnaziul s.Moara de Piatră au adunat 

timp de o săptămână fructe și legume, după care le-au oferit cite un coșuleț bătrâneii din sat. 

Activităti de salubrizare, 6 octombrie - Locuitorii or. Drochia la indemnul Primariei au colectat 

deșeurile aruncate pe iarbă în parcul din regiunea fabricii de zahăr. 

Ajută familiile defavorizate, 6 octombrie - Elevii I.P. Gimnaziul „N.  Testemițanu”  împreună  cu  

diriginta  clasei  a  Va  dna  Juc  Lilia  au  mers  la familiile  defavorizate  pentru  a  le  acorda  

ajutorul  necesar. 

O faptă bună –face inima mai bună, 6 octombrie - Elevii clasei a 8-a din I.P. Gimnaziul Baroncea 

au venit cu o surpriză pentru bătrâni de la Azilul din satul Gribova: cu o vorbă bună, cu un coș de 

fructe și legume. 
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Un cartof sau o legumă pentru cei mai triști ca noi, sau pentu azilul de bătrâni, 6 octombrie - 

Elevii voluntari de la I.P. Gimnaziuţ Ţarigrad au adus câte o legumă și le-au donat bătrânilor 

singuratici și bolnavi din s.Țarigrad. 

Târg  caritabil, 6 octombrie – Elevii I.P. Gimnaziul Popeștii de Jos impreuna cu Primaria si biserica 

din localitate au organizat un targ caritabil unde au vindut  diverse  lucruri, iar  banii  colectați au 

fost oferiti ca  ajutor  copiilor  bolnavi și bătrânilor țintuiți la pat. 

Ajută  familiile  defavorizate, 6 octombrie - Elevii I.P.  Gimnaziul  ,,N.  Testemițanu” Drochia 

împreună  cu  diriginta  clasei  a  Va  dna  Juc  Lilia  au vizitat  familiile  defavorizate  pentru  a  le  

acorda  ajutorul  necesar. 

O faptă bună –face inima mai bună, 6 octombrie - Elevii clasei a 8-a I.P. Gimnaziul Baroncea au 

venit cu o surpriză pentru bătrânii azilului din satul Gribova: cu o vorbă bună, cu un coș de fructe și 

legume. 

Un cartof sau o legumă pentru cei mai triști ca noi, sau pentu azilul de bătrâni, 6 octombrie – 

Elevii voluntari din I.P. Gimnaziuţ Ţarigrad au organizat un act caritabil si au adus câte o legumă și 

vor fi donate bătrânilor singuratici și bolnavi. 

Pentru cei mai triști ca noi, 6 octombrie – Elevii din Instituția Publică Gimnaziul ”Viorel Cantemir” 

s. Sofia, Drochia au colectat produse pentru orfelinatul copiilor cu dezabilități. 

Voluntariat pentru oamenii sărcaci ,,Hai la târg, 6 octombrie – Elevii I.P.Gimnaziul Nicoreni 

impreuna cu parintii au vindut la tirgul din sat hăinuțe acumulate de la copii, si le-au oferit 

familiilor nevoiașe produse alimentare și igienice. 

Voluntariat pentru oamenii bătrâni ,,Hai cu mine să faci bine,,, 6 octombrie - Elevii I.P.Gimnaziul 

Nicoreni impreuna cu parintii au ajutat batrinii din sat la strinsul roadei. 

Voluntariat de salubrizare a terirtoriului, 6 octombrie – Elevii voluntari din I.P. LT ,,M.Eminescu,, 

Drochia, clasa XI A au facut curatene la locurile de odihna care sunt amenajate in parc, au reparat 

dupa posiblitati bancile deteriorate si au facut curatenie pe carari de tufarii crescuti peste vara. 

Acțiuni de caritate, 7 octombrie - Elevii  I.P.  Gimnaziul  ,,N.  Testemițanu„ împreună  cu  diriginta  

au  colectat  diverse  fructe  și  legume  și si le-au oferit copiilor  bolnavi de  cancer. 

Hai în gaşca voluntarilor!, 7 octombrie - Primaria Cotova a organizat o campanie de sensibilizare a 

comunității, cu participarea voluntarilor și autorităților publice pe tema voluntariatului, înmânarea 

carnetelor celor mai activi voluntari , Vizionarea filmului “ Cotova – legende rurale” – film realizat 

de voluntarii bibliotecii publice Cotova. 

Târgul dulce, 7 octombrie - I.P. Gimnaziul Ţarigrad a organizat un târg în cadrul instituției, unde au 

fost vindute la prețuri simbolice dulciuri aduse de părinți. Cu banii colectați s-au procurat cîteva 

rechizite școlare pentru elevii din  familii social vulnerabile. 

Voluntariat pentru oamenii sărcaci ,,Hai la târg,, 7 octombrie – Elevii I.P.Gimnaziul Nicoreni 

impreuna cu parintii au organizat un tirg caritabil la care s-au vindut hăinuțele acumulate de la 

copii pentru a oferi familiilor nevoiașe produse alimentare și igienice. 
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Raionul Dubăsari 

 

Nimeni nu e uitat nimic, nu se uită!, 1 octombrie 

 

Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” impreuna cu 

Asociaţia Veteranilor a conflictului armat din 1992 au facut 

curăţenie in  jurul munumentelor din centru satului, Crucea 

memorială din parcul liceului şi a parcului sădit în memoria celor 

căzuţi în 1992. Mai multe poze gasiti aici. 

 

Eşti informat-eşti înarmat, 1 octombrie 

Direcţia liceului, colectivul profesoral si consiliul elevilor au 

organizat deschiderea SNV prin expoziţie de foto cu activităţi 

ale voluntarilor din liceu, promovarea Consiliului Şcolar al 

Elevilor şi a acţiunilor de voluntariat în localitate. Vedeti mai 

multe imagini din cadrul evenimentului accesind aici. 

 

 

 

Un zâmbet pentru cei mai trişti ca noi, 1 octombrie 

 

În cadrul acestei activităţi de binefacere organizat de catre 

elevii gimnaziului Ustia si Consiliul de elevi au fost colectate 

produse alimentare  şi vestimentaţie  pentru copiii din 

familiile socialmente-vulnerabile. Gasiti mai multe poze din 

cadrul activitatii accesind aici. 

 

 

Ziua bunicilor, 1 octombrie 

  

 

Elevii din clasa a III-a ”B” Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Dubăsari / Catedra Ciclul Primar au organizat un program 

artistic si au recitat, cântat şi dansat în faţa profesorilor şi a 

personalului tehnic, precum şi a bunicilor invitaţi; la final le-au 

oferit flori. Pentru mai multe poze din cadrul evenimentului 

artistic aceesati aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1917859755177447&set=pcb.2238209649788900&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/photos/a.1579784745573759/2233697703515790/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2046424682334484&set=pcb.2046427279000891&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052480454924861&set=pcb.973963562808665&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCuz5nGSBqP2k23472_Nw6T69coUwfzEhTIzz2oNY1zRIKMtCZr1sHUVqYcgJ9Kc9jtXXieV1QQLVNR


 

101 
 

Toamna de Aur, 1 octombrie 

 

Elevii din fiecare clasă din cadrul Liceului Teoretic „Mihai 

Eminescu” Dubăsari / CŞE au prezentat la expoziţie câte un 

coş cu fructe şi legume şi o compoziţie florală (care ulterior au 

fost oferite Casei de bătrâni). Gasiti mai multe poze accesind 

aici. 

 

Ziua oamenilor vârstnici, 1 octombrie 

Elevii voluntari din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Dubăsari, membrii CŞE au organizat o actiune de caritate si au 

prezentat un scurt program artistic în faţa bătrânilor de la 

Centrul de Reabilitare a veteranilor din Cocieri, după care au 

împartit fructe şi legume adunate de la elevii din liceu. Gasiti 

aici mai multe poze din cadrul actiunii. 

 

 

Deschiderea SNV „Voluntariatul - o parte din noi”, 1 octombrie 

Administraţia L.T.Holercani  a organizat un eveniment 

deschidere a SNV „Voluntariatul - o parte din noi” pentru a 

indemna elevii spre promovarea acţiunilor de voluntariat. La 

careu au fost anunțați elevii despre activitățile planificate de 

membrii Consiliului de Elevi și îndemnați să se alăture la a face 

lucruri frumoase. Vedeti mai multe imagini din cadrul 

evenimentului accesind aici. 

Masă rotundă „A fi liber înseamnă a te implica ca voluntar în viaţa comunităţii.”, 1 octombrie 

 

Elevii din Gimnaziul Roghi, Consiliul de Elevi au discutat 

despre iniţiativele cetăţeneşti si importanţa lor, identificind 

problemele ce ţin de poluarea mediului, gunoiştele 

neautorizate, poluarea izvorului, fântânilor neîngrejite. Mai 

multe imagini gasiti aici. 

 

Nimeni nu e uitat nimic, nu se uită!, 1 octombrie 

 

Elevii gimnaziului Marcăuţi  impreuna cu Consiliul de elevi au 

intreprins actiune de curăţire a locurilor din  jurul 

monumentelor din centru satului şi a monumentului eroilor 

căzuţi în anii ’40. Vedeti aici mai multe poze. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052473558258884&set=pcb.973956076142747&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052477081591865&set=pcb.973960459475642&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC_-Iu0aBXpvkpiNvnOp4QALMZRW2cDdtNo-SGt97EmkV3wlYjScXusFV7QN5Tx5wXDb6Vof5r7I3Bg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624661307929846&set=pcb.624661727929804&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBBzBJkRYnsXhVge4-Sd-K8bT7ZHQT53ay6dStbNluP6reOP6kdsuqMgE91gF8msQZyca13CdD34yFD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557222861414469&set=pcb.557267611409994&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB2-jTvgucXPmGpIAtouQL7hZBTuI8DSP1MD4vENu_p_NvPAC8uWQTwfEMb4Pm9Ei1p8oqVidm7o5Ha
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2186433768281563&set=gm.482845405529170&type=3&theater
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Un zîmbet pentru oamenii în etate, 2 octombrie 

Elevii cl.III-a Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” au bucurat pe bunicii 

săi cu un program dedicat sărbătorii „De Ziua Bunicilor”, care 

a avut loc în incinta institutiei. În cadrul programului bunicii au 

văzut respectul din partea nepoților săi, bunătatea în inimile 

copiilor. Pentru mai multe imagini accesati aici. 

 

Desenăm ,ne jucăm ,matematica învăţăm.., 2 octombrie 

Elevii clasei a 10 “U” din LT” Ștefan cel Mare și Sfînt” 

or.Grigoriopol, in colaborare cu partenerii media, membrii 

echipei revistei electronice şcolare licEU.ro au realizat 

activitati creative de mentorat impreuna cu elevii cl.a II-a, ei 

fiind ghidati si ajutati cu mare drag intru dezvoltarea lor 

personala. Vedeti aici mai multe poze din cadrul activitatii. 

 

BioFood, 2 octombrie 

 

Membrii CŞE Liceul Teoretic „Ştefan cel  Mare” din Molovata 

au ţinut lecţii la Grădiniţa ”Romaniţa” şi în liceu privind 

normele de igienă şi modul sănătos de viaţă. Pentru mai multe 

imagini din cadrul lectiilor accesati aici. 

 

 

În paşi de dans  (masterklass  la horegrafie), 2 octombrie 

CȘE din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari a 

organizat un masterklass de coregrafie cu genericul ÎN PAȘI DE 

DANS pentru micuții din clasele primare. S-a creat o atmosferă 

binevoitoare: copiii au învățat un dans, încărcându-și astfel 

bateriile pentru mult timp înainte. Mai multe poze din cadrul 

activitatii vedeti aici. 

 

Pensula fermecată (masterklass  la pictură), 2 octombrie 

 

CȘE din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari au 

antrenat pe elevii claselor primare într-un masterklass numit 

PENSULA FERMECATĂ. Micuților li s-au demonstrat, mai întâi, 

diferite tehnici folosite în pictură, apoi picii au desenat pe 

asphalt. Accesati aici pentru mai multe poze. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557541698002053&set=pcb.2241969726079559&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDlkILRpeLeIK7273d5H4kwOPCVm95NeyAGkUj70ZT4x0BRbWVDrQkwc-v0wEXIB7pJ1IM2L26GpYEs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566488393787188&set=pcb.566491723786855&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBUOvZDSDDRBzELOcwtvHTaS4O2Px4qexSOURCmPiAuUJuTCD3AjV3SNoSmf7vhzWPxOwnMz9zp2Ljl
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/photos/pcb.2234218836797010/2234209280131299/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDhpjfwfQdtugE9Jrj2jGjoOhz9othscfIFYdvB_IdrHIpOjB6N_7q65XXe_x-hUHNTeaBlL3w7-Yv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053629631476610&set=pcb.974908376047517&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCyjkL864VisSrHvlkREdEStxSU--szdVdamRDYUskAV2dzEFANfdTv4TQmMLPRnPPk_8a81NXw5jiO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053632081476365&set=pcb.974909839380704&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAvxTWOpQ_IGatYGjWX5AAKXAVWyotR3GSMNRLt8bDWP7Ck1Vay7ceU86VJYIrrWPYG3Wvi5sVTOnuf
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Un mediu curat pentru o localitate sănătoasă, 2 octombrie 

 

Consiliul Local al Elevilor L.T.Holercani, si anume elevii clasei 

a 5-a împreună cu diriginta lor, Săndulescu Valentina, au 

mers la momentul Eroilor Căzuți în Luptă pentru Apărarea 

Patriei pentru a planta diferite flori și a face ordine. Vedeti 

mai multe imagini aici. 

 

Salubrizare- „Nistru curat - vrem la noi în sat”, 2 octombrie 

 

 

Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din 

comuna Cosnita au colectat gunoiul de pe malul Nistrului. Mai 

multe poze din cadrul activitatii de salubrizare vedeti aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea teritoriului școlii, 2 oxtombrie 

 

Elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” comuna Cosnita au 

organizat actiuni de amenajare și colectare a gunoiului de pe 

teritoriul instituției și din  preajma școlii. Pentru mai multe 

poze accesati aici. 

 

 

Împreună pentru o comunitate verde!, 2 octombrie 

 

Elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” comuna Cosnita au 

organizat actiuni de plantare a copacilor în parcul central din 

comunitate. Vedeti mai multe imagini de la activitate accesind 

aici. 

 

 

Ne închinăm în faţa ta, mărite Dascăl, 3 octombrie 

 

Directorul adjunct pe educaţie impreuna cu Consiliul elevilor 

de la Gimnaziul Marcăuţi au oferit ajutor şi sprijin la 

îndeplinirea lucrărilor în gospodărie fostelor cadre didactice 

doamnelor Olimpia si Maria. Pentru poze accesati aici. 

 

O carte salvată - o minte luminată', 3 octombrie 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626054761123834&set=pcb.626055707790406&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB3v3I51OuTYwDa0QFhcTOLQcnO-kPWBnRyo6bATiSgwjOyXyvmA6acYSC2METCci3Ebpvddhss3m5W
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137573353865282&set=pcb.137570630532221&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDV-a8s6mXMcITHORff3LgxGUC8kngYxYR_ghTFWkcbkXPdQTpEtIKKr_hJHhwbkC1D2fKk68CA8bm0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576411742789526&set=pcb.576412279456139&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDAk8LnniRX3qG2ihmpyZ16KT0px7iAjqdHfAxUdxpHrPPcR2LRlNC2q6Dbo8a3EQIumPlbq0dtXgTN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137600600529224&set=pcb.137601557195795&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpOBXm059fg_r8bW3Z22FOEij51u_FiAXnuzon2hLbmpSRQkFcX-gSf3CVGHYBUcPVP-JiYInK1-ly
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2189442281314045&set=pcb.1392594090876914&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA2pL7h9BqcZZTx9kb8FM8quUyBymWtfPjVcVljv_urG5X04sbOSe9Hf8EglEfQaPMeXX8dCdyEsAW9
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Liceul Teoretic,,Şefan cel Mare şi Sfînt’’or. Grigoriopol 

impreuna cu parteneri media, membrii echipei revistei 

electronice şcolare licEU.ro si bibliotecara au realizat o 

activitate de reparaţie a cărţilor la biblioteca şcolară. Gasiti 

mai multe poze din cadrul activitatii accesind aici. 

 

Un cadou pentru un zâmbet, 3 octombrie 

 

Direcţia liceului, colectivul profesoral, consiliul elevilor si 

elevii impreuna cu reteaua centrelor comerciale au colectat 

lucrurile necesare pentru cei mai trişti ca noi. Mai multe poze 

vedeti aici. 

 

 

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, 3 octombrie 

 

Membrii CŞE ai Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Dubăsari 

au organizat exerciţii de înviorare cu elevii din ciclul primar 

(pe fon muzical). Pentru poze accesati aici. 

 

 

 

Oră distracției, 3 octombrie 

 

Membrii CŞE ai Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Dubăsari 

au organizat jocuri distractive cu copiii din grupa pregătitoare. 

Vedeti aici mai multe imagini din cadrul activitatii. 

 

 

 

Din suflet pentru suflet, 3 octombrie 

 

Consiliul Local al Elevilor de la L.T. Holercani au colectat 

jucării pentru a le distribui copilaşilor din familiile socialmente 

vulnerabile. Gasiti aici mai multe poze din cadrul actiunii. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2356035021138105&set=pcb.2356055934469347&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCeHyyhwWF0y7MTkdmG3XbcZwawL_rU0t-Iptszpza-9HugOe6dVKWuevvbJawE-VnHG-Z8ug14jJL9
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/photos/pcb.2234708800081347/2234706970081530/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAV0ntxBSRO8zC9z3XmPUphI6VASaCy8bC4xxgZzbtSiEA95MsxRH-79sJnGHHhR-tJr1_3iD15W6Ap
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054253344747572&set=pcb.1054257281413845&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053635298142710&set=pcb.974912749380413&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAqO6laDUwGpinZjGlkmHI8ah6Z4HSfT8Mw_xzNZZLm5ndgeoM-rDA3XDdqqDH9F_ZXCdusdwPbjZlG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625545131174797&set=a.266755260387121&type=3&theater
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Noi nu avem mult timp liber, noi avem doar inimă, 3 octombrie 

 

Directorul adjunct pentru educaţie, Colectivul Gimnaziului 

Roghi impreuna cu Consiliul de Elevi au secerat iarba , curăţat 

de uscături teritoriul si transportat gunoiul de pe teritoriul 

aferent bisericii din sat. Pentru mai multe poze accesati aici. 

 

 

 

Din suflet pentru suflet, 3 octombrie 

 

Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” au dat o 

mână de ajutor  pentru oamenii în etate. Pentru mai multe 

poze accesati aici. 

 

 

 

Pentru voi dragi copii, 3 octombrie 

 

Elevii voluntari din cadrul Gimnaziului s. Pohrebea au 

organizat un program artistic pentru copii. Vedeti aici mai 

multe imagini. 

 

 

Ajută-l pe cel mic, 4 octombrie 

 

Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”  au acordat 

ajutor la pregătirea temelor pe acasă  elevilor din clasele 

primare. Gasiti aici mai multe poze din cadrul activitatii. 

 

 

Flori din suflet, 4 octombrie 

 

Colectivul didactic si CŞE de la Liceul Teoretic”Ştefan cel 

Mare” Molovata au prezentat un colaj muzical din partea CŞE, 

oferind felicitări si flori pentru profesorii în etate. Mai multe 

poze vedeti accesind aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558621154607973&set=pcb.558633444606744&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCufUYMZoBJsVBAJLK3V2Kfd6U7Mm_SJImcFsy-PR6OyP6UOqxCg8dseJD12xi0J9jm1tntvcEjMj2E
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137600970529187&set=pcb.137601557195795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291997408196098&set=pcb.291997561529416&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDm2QS9cynS07xwmcByksGYDBFMEY5t_DG6IDKNoBDtLHtQjeZOil9WEBn7z_xuM9Z4SKY1ts3fPosT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1916803681949721&set=pcb.2236871439922721&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAxyP3iTaHA6YJwyU9lL_U3y01AKaCHgOyFOI2yqrfus7htNiUw06nVI_eDBiwQJlp7KC1JP7eZxrRN
https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/photos/pcb.2235220400030187/2235220173363543/?type=3&theater
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În jurul nostru e curat, 4 octombrie 

 

Elevii voluntari de la Gimnaziul Pirita au mers în locurile cu 

importanţă istorică din satul Pîrîta unde au facut curăţenie, au 

vopsit si au reparat monumentele. Pentru mai multe imagini 

accesati aici. 

 

 

Împreună facem lucruri mari, 4 octombrie 

 

Elevii gimnaziului impreuna cu profesorii si Direcţia şcolii au 

desfăşurat o activitate de salubrizare cu clasele V-IX în locuri 

publice, clasele I-IV-a  în curtea gimnaziului Ustia. Vedeti aici 

mai multe poze. 

 

Să fim alături de ce neputincioşi, 4 octombrie 

 

Elevii gimnaziului Corjova au efectuat lucrari de menaj in 

odaile si curtea Centrului de Reabilitare Cocieri. Gasiti aici mai 

multe imagini din cadrul activitatii. 

 

 

Târg de caritate, 4 octombrie 

Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari / CŞE 

au organizat un tirg de caritate la care au vindut produse 

alimentare pregătite împreună cu părinţii. Pentru mai multe 

imagini accesati aici. 

 

 

 

O viaţă mai bună împreună, 4 octombrie 

 

 

Consiliul Local al Elevilor de la L.T.Holercani au repartizat 

produse alimentare bătrânilor singuratici si persoanelor în 

etate care se alimentează de la Centrul Social Concordia. 

Vedeti aici mai multe poze din cadrul activitatii. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137573680531916&set=pcb.137570630532221&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2047032738940345&set=pcb.2047033802273572&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMKDrGoCuW7qruEq6ZH-mBM-NObdF2P0eobWetHSPlnGPIRRJogCuyToEEo43VxyciGKepC-3simWz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339967726570877&set=pcb.339968099904173&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDnqD1wj3Nz4UgRyVBdlnr-buCVEEM_geef0-q4Ft51Sr7_4BZ0akuJi61JpmPkh6yJydeDEMMwd_ay
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1058709524301954&set=pcb.978677379003950&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626783377717639&set=pcb.626783647717612&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCI7LmW_veIaCRxDGdKgkTff-A35viS2oDApS8aZuCbDzyI-0bXie4ihf1M65RQkJRG-A0ar6Yecj5P
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Izvor curat – suflet împăcat, 4 octombrie 

Reprezentantii Sovietului Sătesc Roghi, ai punctului medical, 

ai Casei de Cultură, precum si directorul adjunct pentru 

educaţie, Consiliul de Elevi de la Gimnaziul Roghi au 

intreprins actiuni de salubrizare a izvorului din centrul satului. 

Mai mult poze gasiti aici. 

 

 

O rază de lumină pentru cei mai trişti ca noi, 4 octombrie 

 

 

Elevii de la Gimnaziul s. Pohrebea  au acordat daruri copiilor 

din familiile social-vulnerabile. Mai multe imagini din cadrul 

actiunii caritabile gasiti aici. 

 

 

 

 

E toamnă iar în calendar, 4 octombrie 

 

 

Elevii de la Gimnaziul Marcăuţi si-au prezentat expoziţiile de 

toamnă. Mai multe poze vedeti accesind aici. 

 

 

 

Curăţenia va salva omenirea!, 5 octombrie 

 

370 de elevi, 52 de lucrători ai LT Doroţcaia, locatarii vecini, 

elevii şi profesorii LT „Ştefan cel Mare şi Sfânt” au intreprins 

activităţi de salubrizare a terenului adiacent şcolii. Mai multe 

poze gasiti aici. 

 

 

Marşul curăţeniei, 6 octombrie 

 

Voluntarii din cadrul Consiliului Local al Tinerilor din Liceul 

Teoretic „Vlad Ioviţă” Cocioeri au realizat activitati de 

salubrizare a strazii centrale de gunoi (str. Renaşterii). Gasiti 

aici mai multe poze de la activitate. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559068577896564&set=pcb.559072011229554&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsQhG3R6mAn9O2lmi5-HsE1w05lfJUy2ha5MgcakdY95W9EOcFOFx8yHFrx6Bn6us6r9Uj4c0-HRGJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=292501201479052&set=a.112593366136504&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2189447997980140&set=pcb.1392601060876217&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAT2cwHJGSzlWNzsL0yDBa8vbCdSYPat0TNoMOAjHNPUolPl30qRN9mQ_YF6WR7qrTa48ZDJoIsUXaE
http://ltdorotcaia.net/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0020.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1917859138510842&set=pcb.2238209649788900&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBE8TJXY3ihzADUIpEkqYvTHY9xedf-zhbMyqOONfWYYVpTvewA8tlboFs12fP-cC5MZ9iHwsnsd8br
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Un arbore pentru dăinuirea noastră, 6 octombrie 

 

Elevii de la Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” Molovata 

împreună cu colectivul de profesori au  reamenanjat 

teritoriul  liceului prin  plantarea  arborilor,arbuşi,flori. Vedeti 

aici mai multe imagini. 

 

 

În raionul Dubăsari s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Dubasari SNV 2018: 

Bunei de bunătate rară, 1 octombrie – Voluntarii de la LT Doroţcaia au orgaizat un concert-

şezătoare pentru 30 de persoane  în etate (65 – 85 ani), cuprinse în Centrul Comunitar de 

Asistenţă Socială „Doroţcaia”. 

Din inimă pentru inimi, 1 octombrie – Elevii voluntari din Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare şi 

Sfînt’’or. Grigoriopol in colaborare cu Parteneri media ai şcolii, membrii echipei revistei electronice 

şcolare licEU.ro au realizat acţiuni de ajutorare a oamenilor în etate (ajutor cadrelor didactice-

pensionari la lucrările de toamnă ). 

„Mult se cade, se cuvine, să vă fie cald şi bine...”, 2 octombrie – Elevii voluntari de la LT Doroţcaia  

au acordat ajutor fizic la lucrările de toamnă in gospodăriile profesorilor pensionari. 

Suntem mereu alături de voi, 2 octombrie - Elevii de la Gimnaziul Pîrîta au ajutat angajaţii de la 

CASA NADEJDA să aranjeze  mesele şi să deservească oamenii  în etate la prînz, si au servit prînzul 

persoanelor care nu se pot deplasa. 

Cine nu are Biserica de mamă, nu-l are pe Dumnezeu de tată, 2 octombrie - Colectivul 

Gimnaziului Roghi si Consiliul de Elevi au realizat o activitate de salubrizare în curtea Bisericii 

„Acoperământul Maicii Domnului” din sat. Au fost tăiate florile uscate, greblat şi depozitat gunoiul 

la gunoiştea autorizată. 

Să nu uităm de cei mai trişti ca noi, 3 octombrie – Elevii de la Gimnaziul Pîrîta impreuna cu 

Primaria au intreprins o actiune caritabila de ajutor pentru batrinii din comunitate. 

Ajutor umanitar, 3 octombrie - Biroul de probaţiune Dubăsari a acordat ajutor umanitar sub 

formă de îmbrăcăminte condamnaţilor minori aflaţi în evidenţa. 

 Curat, frumos şi îngrijit, 3 octombrie - Elevii gimnaziului Corjova au realizat lucrări de colectare a 

deşeurilor din apropierea izvorului şi a râului Nistru. 

Repararea cărţilor de la biblioteca şcolii, 3 octombrie - Consiliul de Elevi, bibliotecara si profesorul 

de educaţie civică s-au implicat în repararea cărţilor din colectia bibliotecii gimnaziului„Anatol 

Codru” Molovata Nouă. 

Toţi avem un loc sub soare!, 4 octombrie - Consiliul elevilor LT Doroţcaia impreuna cu cadrele 

didactice de sprijin au acordat ajutor, consiliere, în pegătirea temelor şi organizarea timpului liber 

al copiilor cu CES. 

Prin credinţă spre bunăvoinţă, 4 octombrie – Elevii de la Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare şi 

Sfînt’’or. Grigoriopol impreuna cu partenerii media  si membrii echipei revistei electronice şcolare 

licEU.roau organizat o activitate de salubrizare a teritoriului curţii bisericii din comunitate. 

Acţiune de salubrizare, 4 octombrie – Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari 

ghidaţi de profesori, fac ordine pe teritoriul instituţiei; membrii CŞE curăţă şi malul Nistrului. 

https://www.facebook.com/stefancelmaremolovata/photos/pcb.2236264189925808/2236263996592494/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD6BT-Uddg7eUjt70wBydCrqZsEjVRsb7gSgqLyAAu9Z65kRrmHQvj49azgeXGycaHtzfFksENfLi53
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Training în ciclul primar despre Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 4 octombrie - Profesorul 

de educaţie civică si  Consiliul de Elevi de la Gimaziul „ Anatol Codru” Molovata Nouă au prezentat 

PPT despre noţiunea de voluntariat ,cum poţi deveni un voluntar şi care sunt atribuţiile. 

Nimic nu se uită şi nimeni nu este uitat, 4 octombrie – Elevii de la Gimnaziul s. Pohrebea au facut 

curăţenie la mormintele profesorilor plecaţi din viaţă. 

„Voluntarul” – flash mob, 5 octombrie – La Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” a fost organizat un flash 

mob pentru implicarea elevilor din clasele mici în activităţi de promovare a modului sănătos de 

viaţă. 

Problemele comunităţii pot fi soluţionate prin implicarea tinerilor, 5 octombrie - Liceul 

Teoretic,,Ştefan cel Mare şi Sfînt’’or. Grigoriopol in colaborare cu partenerii media si membrii 

echipei revistei electronice şcolare licEU.ro au organizat dezbatri. 

Perfecţionăm, Descoperim şi Promovăm, 5 octombrie - Colectivul didactic impreuna cu CŞE din 

Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare şi Sfînt’’or. Grigoriopol au intreprin actiuni pentru crearea ordinii şi 

prezentarea arhivelor din liceu elevilor. 

Veniti cu toţi la iarmaroc, 5 octombrie - În curtea Gimnaziului Pîrîta a fost organizat un iarmaroc 

de caritate în urma căruia au fost colectati bani pentru  copiii din familii social-vulnerabile. 

Multe flori, multe zâmbete, 5 octombrie - Elevii gimnaziului Corjova au sădit trandafiri în ograda 

bisericii şi lângă havuzul din centrul localităţii. 

Ziua autoconducerii, 5 octombrie - Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari au 

preluat activitatea în mâinile lor: au predat ore, organizat careu, prezentat un program artistic. 

O noapte în bibliotecă, 5 octombrie – Elevii de la L.T.Holercani au reparat cărţi, au organizat 

victorină, au vizionat filmuleţe. 

Un zâmbet pe orazul  unui copil  trist, 6 octombrie - Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare şi Sfînt’’or. 

Grigoriopol in colaborare cu partenerii media si membrii echipei revistei electronice şcolare 

licEU.ro au intreprins acţiuni de caritate pentru copiii de la grădiniţa-orfelinat din s. Crasnaia , 

jocuri mobile ,atelier de hand -made. 

Acţiune de înverzire a plaiului, 6 octombrie – Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Dubăsari impreuna cu parintii au sădit flori de toamnă. 

Nu te orăvi,îndulceştete!, 7 octombrie - Direcţia liceului din s. Molovata impreuna cu colectivul 

profesoral, consiliul elevilor si Centrul de sănătate din localitate au realizat o campanie de 

sensibilizare împotriva fumatului, voluntarii distribuind bomboane conţinând mesaje. 

 

Raionul Edineț 

 

Colectare de donații, 1 octombrie 

 

Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni 

au organizat plasarea avizelor și boxelor pentru colectarea 

banilor, pentru ajutorarea Asociației Obștești Moldova AID. 

Mai multe fotografii găsiți aici.  

 

 

http://colegiiagricole.md/uploads/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/files/Bratuseni/2018/image%20(1).jpg
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Strângerea culturilor de toamna, 2 octombrie 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Edineț a 

organizat recoltarea culturilor de toamna. Mai mult fotografii 

pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Ziua Profesionala a Lucratorilor din Învătamânt, 3 octombrie 

 

Direcția de Invatamint al Consiliului raional Edineț a 

organizat sărbătoarea dedicată zilei profesionale a 

lucrătorilor din domeniul învățământului. Mai mult fotografii 

pot fi accesate aici.  

 

 

 

Vizită la centrul de zi pentru copii cu dizabilități, 4 octombrie  

Vizita la Centrul de zi pentru copiii cu dezabilități Phoenix din 

Rîșcani, pentru înmânarea ajutorului financiar colectat de la 

elevii și colaboratorii Colegiului de Zootehnie și Medicină 

Veterinară din Brătușeni. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

În raionul Edineț s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul raional Edineț SNV 2018: 

Masă rotundă: ”Fii activ – fii voluntar”, 3 octombrie – organizată de către Colegiul de Zootehnie și 

Medicină Veterinară din Brătușeni; 

Voluntariatul în cadrul bibliotecii, 3 octombrie – organizată de către Colegiul de Zootehnie și 

Medicină Veterinară din Brătușeni; 

Amenajarea terenului în apropierea s. Brătușeni și or. Cupcini (II), 3 – 4 octombrie, organizată de 

către Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni; 

Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni, 5 octombrie – organizată de către 

Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni; 

  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156720877792521/10156720877287521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/pcb.10156720880652521/10156720880412521/?type=3&theater
http://colegiiagricole.md/uploads/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/files/Bratuseni/2018/43193407_887891228080229_1573467496592179200_n.jpg
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Raionul Fălești 

 

Act de caritate  „Avem o rezervă de suflet, ce ne ferește de moarte”, 1 octombrie 

 

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri 

„Eleonora Găină” or.Fălești a organizat ateliere în cadrul 

cărora au fost confecționate 18 vazoane de flori în cadrul 

cercurilor „Croșetare”, „Mâini dibace”,„Meșter Faur”. Ulterior, 

vazoanele au fost tonate unei instituții. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

Puțin câte puțin  face coșul plin, 1 – 5 octombrie 

 

 

Părinții și copiii din cadrul IET Grădiniţa de copii s. Hiliuţi au 

adus pachete alimentare, bunuri materiale, cât și resurse 

financiare. Mau multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Eveniment de omagiere „De ziua voastră, dragi bunici!, 1 octombrie 

 

 

Primăria comunei Sărata Veche a organizat un eveniment cu 

program artistic pentru persoane de toate vârstele. După 

programul artistic a fost organizată o activitatea de 

socializare, care a permis  bunicilor să socializeze la o cană de 

ceai.  Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

Bătrânețe, haine grele, ajutată de tinerețe, 1 octombrie  

 

 

Elevii din carul Gimnaziului s. Popovca au acodat ajutor, 

făcând curățenie în ograda bărânelor și le-au adus apă. Mai 

multe poze pot fi accesate aici.   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/photos/pcb.2190353697868573/2190353131201963/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190356281201648?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/photos/pcb.2190364007867542/2190362637867679/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/photos/pcb.2190365487867394/2190365097867433/?type=3&theater
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Activitate de salubrizare ,, Da –parfumului toamnei în ograda școlii noastre”, 1-4 octombrie  

 

 

Elevii din cadrul I.P. LT ,,Mihai Eminescu” or. Fălești . Au 
adunat bani pentru a procura flori decorative de toamnp, au 
pregătit terenul și le-au plantat. Mai multe poze pot fi 
accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

Act de caritate „Fericirea - drept al fiecărui”, 1-5 octombrie 

 

 

Consiliul Local al Tinerilor din s. Taxobeni a colectat bani 

pentru a ajuta familia unei fetițe cu dezabilități grave de 

vedere pentru a avea posibilitatea de a-i procura ochelarii 

prescriși de medic. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

Oră de ajutor „Eu știu și pot lângă tine să fiu”, 1-5 octombrie 

 

Voluntarii din cadrul Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, 

orașul Fălești, au  oferit  sprijin elevilor cu cerințe 

educaționale speciale sub formă de meditații și suport în 

pregătirea temelor pentru acasă. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

Actiune de amenajare „E puțin, dar din suflet”  

 

Elevii din cadrul Gimnaziului s. Albinețul Vechi au participat 

pentru câteva ore la o acțiune de  amenajare și salubrizare. 

Mai multe poze pot fi accesate aici. 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/photos/pcb.2190367281200548/2190366644533945/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/photos/pcb.2190368817867061/2190368641200412/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190369674533642?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190371111200165?__tn__=-R
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Acțiune de instruire ,,Promovăm scrierea și pronunțarea corectă în limba română”, 2 octombrie 

 

Elvii din cadrul Gimnaziului s. Izvoare le-au fost propuse 
angajaților din  APL  Izvoare lecții de ortografie și ortoepie a  
limbii române în scopul evitării erorilor la întocmirea 
documentației. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 
Acțiuni de caritate/ amenajare „Buneii-persoane adorabile, dragi nouă”, 2-7 octombrie 

 

Elevii-voluntari din cadrul I.P. Gimnaziul Logofteni s-au imlicat 

în acțiuni de ajutorare, au adus apă, au tăiat lemne, au strâns 

nucile de pe copaci, au facut curățenie etc. Mai multe poze 

pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Acțiune de amenajare  ,,Suntem os din osul celor  trecuți în nemurire”, 2 octombrie 

 

 

Elevii din cadrul Gimnaziului Izvoare au amenajat teritoriul din 

jurul cimitirului, curățind spațiul de tufari, iarbă uscată, și alte 

deșeuri. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

Bună ziua, aveţi nevoie de ajutor?, 2 octombrie 
 

 

Elevii din cadrul Gimnaziul „Nicolae Dabija”, s. Pînzăreni au 

ajutat persoanele în etate cu treburile casnice. Mai multe 

poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190371854533424?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190373604533249?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190372697866673?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190375191199757?__tn__=-R
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Spectacol caritabil  ,,Zâmbetul bătrânilor singuratici e în mâinile tale”, 2 octombrie 

 

Elevii din Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” orașul Fălești au 

prezentat o compoziție literar-muzicală dedicată Zilei 

internaționale a persoanelor în etate. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

 

 

„Persoana informată e cea protejată” acțiune  de distribuire a pliantelor şi a recomandărilor 

despre crearea Aleei Siguranţei, Comportamentul în societate 

 

 

Voluntarii din cadrul Inspectoratului de Poliție Fălești au 

pregătit și distribuit pliante cu privire la Comportamentul în 

societate, informarea discipolilor mici despre beneficiul creării 

,,Aleei Siguranţei” respectarea regulilor de circulaţie rutiere 

întru evitarea victimizării acestora. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

Acțiunea de  amenanjare „ Aici ne jucăm –aici facem voluntariat”, 3 octombrie 

 

Elevii din Gimnaziul „Ion Dumeniuk” s. Călugăr au făcut 

curăţenie, au văruit pereţii căsuţei de pe stadionul satului, acolo 

fiind locul lor de joacă în timpul liber. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

Un sat frumos - un mediu sănătos, 4 octombrie 
 
  
 
Grădinița din Făleștii Noi a organizat o activitate de colectare 
a deșeurilor. Mai multe poze pot fi accsate aici. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190376081199668?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190377317866211?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190382151199061?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190383231198953?__tn__=-R


 

115 
 

Activități de salubrizare „Pentru că ne place satul curat”, 4 octombrie 
 

 

 
 
Elevii din I.P.G „Sergiu Moraru” s. Obreja Veche au colectat 
deșeurile, măturat și greblat lângă stația de autobuze, 
răstignire și izvorul din centrul satului. Mai multe poze pot fi 
accesate aici. 
 

 

 

 

 

Acțiunea „Vrem la  bibliotecă!”, 4 octombrie 
 

Elevii din Gimnaziul „Ion Dumeniuk” s. Călugăr s-au implicat 

în aducerea cărților din casa de cultură în bilbliotca sătească , 

deoarece în perioada de renovare a  sălii bibliotecii cărţile de 

literatură artistică au fost depozitate într-o  încăpere a casei 

de cultură. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Râul curat la noi în sat, 4 octombrie 
 

 

Primăria s. Năvîrneț au organizat o activitate cu scopul de a 

colecta deșeurile care sunt aruncate  în preajma râuluiȘovățul 

Mare, pe o lungime de 10 Km a râului,cu implicarea 

nemijlocită a cetățenilor ce locuiesc prin apropiere. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.    

 

 

Act de  caritate „Ajutor la timpul potrivit”, 4 octombrie 

 
Elevii voluntari din cadrul I.P. Gimnaziul Făleștii Noi au ajutat 
o bătrânică cu treburile casnice. Mai multe poze pot fi 
accesate aici. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190383821198894?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190385827865360?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190386564531953?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190387637865179?__tn__=-R
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Activiate interactivă „Licăririle de fericire în ochișorii tuturor copiilor sunt la fel”, 4 octombrie 

 

Elevi-voluntari, membri ai CLE din Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Fălești deghizați în diferite 

personaje din povesti au organizat o oră de activități 

interacive (desene bodyart, coafuri pentru fetițe, jocuri 

distractive etc.) cu implicarea copiilor din centrul de 

plasament „Casa Speranței”. Mai multe poze pot fi accesate 

aici.  

 

Act de caritate ,,E unul din gesurile de recunoștința binemeritate”, 5-6 octombrie 

 

 Membrii A.O. Tinerii Pentru Dezvoltarea Viitorului în 

parteneriat cu ÎI Svetlana Paladi au  organizat vizite la 

domiciliul profesorilor care au activat în I.P. Gimnaziul  

Musteaţa. Voluntarii au ajutat prin gospodărie și le-au oferit 

câte un coș cu alimente. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

Reabilitarea indicatorului „Fălești” la intrarea în oraș, 6 octombrie  

 
 Primăria or. Fălești a asigurat cu vopsea, perii, dizolvanți, 

Gospodaria comunală – cu scări, iar voluntarii din cadrul 

Centrului de Resurs pentru Tineret Fălești au reabilitat 

indicatorul ”Fălești” la intrarea în oraș din partea dinspre 

s.Călugăr. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

În raionul Fălești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Fălești SNV 2018: 

 

Act de caritate „Cu drag, din bogățiile toamnei”, 1 octombrie – organizată de Instituția Publică 

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, orașul Fălești. 

Act  de caritate „Rechizite istețe - La revedere tristețe”, 1-5 octombrie – organizată de Instituția 

Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, orașul Fălești. 

Acțiune de colectare „Adunăm pentru ca să avem ce să donăm”, 1-7 ocombrie – organizată de 

către Primaria comunei Pompa. 

Curățenia – mama sănătății, 1-5 octombrie – organizată de către Instituția Publică Gimnaziul 
,,Dimitrie Cantemir” s. Pîrlița.  
Act de caritate  „Bine faci, bine ajungi”, 1-7 octombrie – organizată de către Instituția Publică 

Gimnaziul ,,Dimitrie Cantemir” s. Pîrlița. 

https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190388481198428?__tn__=-R
https://www.facebook.com/centrudecreatieLoraGainaFalesti/posts/2190394091197867?__tn__=-R
https://www.facebook.com/harea.viorica/posts/2172246613034909
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Activitate de  amenajare „Împreună pentru copiii noştri”, 2-4 octombrie – organizată de către IET 

s.Sărata Veche. 

Activitatea instructivă „Cunosc și respect regulile pentru securitatea personală”, 2 octombrie – 

organizată de către Gimnaziul Izvoare. 

Acțiuni de salubrizare „Satul nostru-fața noastră”, 3 octombrie – organizată de către I.P. 

Gimnaziul Logofteni. 

Podului din sat fața i-am schimbat, 3 octombrie – organizată de către Gimnaziul „Nicolae Dabija”, 
s. Pînzăreni. 

Amenajarea stadionului „Noi ne jucăm, noi amenajăm”, 3 octombrie – organizată de către 
Gimnaziul Popovca 
Actiune de salubrizare „Toate ne plac într-un sat curat”, 3 octombrie – organizată de către 

Gimnaziul s. Taxobeni. 

Acțiune de amenajare „Este lăcașul ce ne adună împreună”, 3 octombrie – organizată de către 

Gimnaziul Izvoare. 

Acțiune de amenajare „Aspectul satului ne privește”, 3 octombrie – organizată de către 

Gimnaziul Izvoare. 

Hai, prieteni, în parcul nostru de distracții, 4 octombrie – organizată de către Grădinița s. Făleștii 
Noi. 
Acțiunea ,,Longevitatea vieții cărților e în mâinile noastre”, 4 octombrie – organizată de către 

Gimnaziul Izvoare. 

Creștem mari  în sat de gospodari, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „ Nicolae Dabija”. 
Acținne  de salubrizare „Stadionul curat ne este drag”, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul s. 
Popovca. 

Locul unde ne simțim BINE, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Răuțel. 
Activități de salubrizare „Mânuțele  au lucrat,ochii s-au bucurat- avem loc de jucat” 4 octombrie 
– organizat de I.P. Gimnaziul „Sergiu Moraru” s. Obreja Veche. 
Dăruim din suflet, 5 octombrie – organizată de IET Grădiniţa de copii s. Hiliuţi. 

Distribuirea pliantelor  şi a recomandărilor despre prevenirea diferitor infracţiuni, 5 octombrie – 
organizată de către Inspectoratul de Poliție Fălești. 

Acțiune de salubrizare „Aici ne  întâlnim, aici curățim”, 5 octombrie – organizată de către 
Primăria comunei Pompa. 

Activitate de amenajare „Loc de bucurie, unde se joacă copiii”, 5 octombrie – organizată de 
Biroul de Probațiune Fălești. 
Activități de amenajare „Are satul tineri gospodari”, 5 octombrie – organizată de către I.P. G 
„Sergiu Moraru” s. Obreja Veche. 
Renovarea stațiilor din satul Făleștii Noi, 6 octombrie – organizată de către APL Făleștii Noi. 

Act  de caritate „Bucuria face omul fericit” , 7 octombrie – organizată de Primăria comunei 

Pompa. 

Cine dă lui își dă, 7 octombrie – organizată de IET s. Mărăndeni. 
Actiunea „De adunat am adunat, a venit timpul de  repartizat”, 7 octombrie – organizată de I.P. 
Gimnaziul Făleștii Noi. 
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Raionul Florești 

 

 

În raionul Fălești s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Florești SNV 2018: 

 

Din tot sufletul, 1 octombrie – organizată de DCTTS Florești și Consiliul Raional al Tinerilor din 
orașul Florești. 
Te vrem la noi în echipă, 1 octombrie – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din orașul 
Florești. 
Hai împreună să combatem rujeola, 2 octombrie – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din 
orașul Florești. 
Ce e SNV?, 3 octombrie – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din orașul Florești. 
Flasmob „Fii voluntar, e interesant și distractiv”, 4 octombrie – organizată de Consiliul Raional al 
Tinerilor din orașul Florești. 
Iubiți profesorii, 5 octombrie  – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din orașul Florești. 
Copilul zâmbește, copilul trăiește, 6 octombrie – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din 
orașul Florești. 

O zi fară automobil, 7 octombrie – organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din orașul Florești. 
 
 

Raionul Glodeni 

 

Companii de informare, 1 octombrie 

 

 

Biroul de Probațiune Glodeni a organizat activități de 

informare a elevilor despre activitățile de voluntariat. Mai 

multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

Amenajarea teritoriului, 5 octombrie 

 

Biroul de probațiune Glodeni a organizat o activitate de  

salubrizare și amenajare a teritoriului de lângă drumul de 

acces la biblioteca orășănească pentru copii. Mai multe poze 

pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156721140217521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156721144012521?__tn__=-R


 

119 
 

Raionul Hîncești 

 

 

Work-Shop. Confectionarea felicitarilor!, 1 octombrie 

  

Funcționarii Consiliului Raional Hîncești au fost în vizită la 

copii cu dizabilități, pentru a confecționa felicitări destinate 

Personelor în etate. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

MasterClass – Desertul de sărbătoare, 1 octombrie 

 

Studenții de la Școala Prefesională din Hîncești au pregătit 

dulciuri delicioase pentru Azilul din Sîrata Galbenă. Mai multe 

poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Vizitarea oamenilor în etate la domiciliu, 1 octombrie 
 

 

Comitetul de pensionari din satul Mereșeni a vizitat 
persoanele în etate prin surprindere, pentru a le oferi un 
zimbet, flori,  discuții de suflet și cîte un cadou. Mai multe 
poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

Aleea Voluntarilor, 1 octombrie  

 

 

 

Consiliul Raional Hîncești a organizat un program festiv și a 

amenajat zona de recreere cu trandafiri din cadrul azilului 

pentru bătrîni. Mai multe poze pot fi accesate aici0. 

 

https://www.facebook.com/pg/PasareaAlbastraHincesti/photos/?tab=album&album_id=1903352326425339
https://www.facebook.com/SPHincesti/posts/790355468022697?__tn__=-R
https://ok.ru/profile/574698362762/album/873414654602
https://www.facebook.com/542153075827385/photos/pcb.2325208727521802/2325208530855155/?type=3&theater


 

120 
 

În raionul Hîncești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Hîncești SNV 2018: 

 

Campanie de sensibilizare, 2 octombrie – Consiliul Raional al Tinerilor din Hîncești. 
Masă rotundă, 3 octombrie – Biroul de Probațiune Hîncești. 

Donează  sînge, salvează o viață, 4 octombrie – organziată de Voluntarii din comuna Mereșeni. 

Spune nu violenței în familie, 4 octombrie – organizată de Asistența socială din cadrul Primăriei 

comumnei Mereșeni. 

Creează ceva frumos pentru un om  cu posibilități limitate, 5 octombrie – organizată de 

Biblioteca Publică din satul  Sărata-Mereșeni. 

Amenajează și fă curățenie pe strada ta, 1-7 octombrie – organizată de Gimnaziul Mereșeni. 
Donează o jucărie și fă un copil fericit, 1-7 octombrie – organizată de Grădinița „Andrieș” din s. 
Mereșeni. 
Donează o carte , pentru a schimba un destin, 1-7 octombrie – organizată de Grădinița „Andrieș” 

din s. Mereșeni. 

 

Raionul Ialoveni 

 

Ziua Oamenilor în Etate, 1 octombrie 

 

 

Consiliul Local al Tinerilor din Ţipala au distribuit pachete cu 

produse alimentare câtorva bătrâni din localitate. Mai multe 

poze pot fi accesate aici. 

 

 

Curăţenie generală în biserica ,,Sf.Mihail şi Gavril”, 1 octombrie 

 

 

 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi au organizat 

o curaţenie generală în biserică fiind monitorizați de preotul 

Anatolie Stefanov. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2164326393823377&id=1656226987966656
Consiliul%20elevilor%20din%20Liceul%20Teoretic%20Ruseştii%20Noi
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Bătrâneţe albă, 1 octombrie 

 

Voluntarii din cadrul Liceului Teoretic „Ion Pelivan” au vizitat 

2 bătrâne şi le-u oferit o mână de ajutor prin gospodărie 

(măturarea ogrăzii, curăţenie în casă, tăierea lemnelor pentru 

iarnă etc.). Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Ora informativă „ Activitatea de voluntariat – necesitate şi prerogativă timpului”, 1 octombrie 

Grupul de iniţiativă „Green Peace”, din cadrul Liceul Teoretic 

„Aurel David”, a organizat o şedinţă în care a informat elevii 

despre SNV, astfel sensibilizându-i pentru a participa în 

următoare le activităţi, dar totodată au discutat despre 

avantajele şi oportunităţile care le oferă această ocupaţie şi 

drepturile şi responsabilităţile unui voluntar. Mai multe poze 

pot fi accesate aici. 

 

O şcoală curată, 1 octombrie 

 

Consiliul Elevilor L.T Horesti a eliberat să eliberăm teritoriul 

Liceului toate de toate deşeurile menajere, împreună cu elevii 

de la treapta gimnazială şi liceală. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

 

 

 

Săptămâna Europeană a Sportului, 1 octombrie 

 

În cadrul acestei săptămâni, elevii din Liceul Teoretic Moleşti 

au fost antrenaţi la diferite probe sportive: fotbal, volei şi 

starturi vesele. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ip.liceul.teoretic.ionpelivan/posts/2216361475320137
https://www.facebook.com/groups/168140963281357/permalink/1855282174567219/
https://www.facebook.com/liceulteoretic.horesti/posts/491285411353156
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1046456665533610&id=100005078595624
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Ziua oamenilor în etate, 1 octombrie 

 

 

În cadrul activităţii, Consiliul Elevilor din Liceul Teroretic 

Moleşti au venit cu dansuri, cântece, scenete şi poezii pentru 

persoanele în etate. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Împarte bucurii, 1 octombrie 

  

Consiliul Elevilor din cadrul Liceului Teoretic Puhoi va oferi 

câte o bombonică pentru fiecare copil pe parcursul zilei de 

studiu, ea fiind doza de energie pentru o zi intreagă. Mai 

multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Un spaţiu curat, un spaţiu protejatm, 1 octombrie 

 

Consiliul Elevilor din cadrul Liceului Teoretic Puhoi a 

organizat o activitate în cadrul căreia elevii au salubrizat 

spaţiul din jurul şcoli şi străzile principale din sat pentru a avea 

un mediu mai curat. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

Donează un leu- pentru o faptă mai buna, 1 octombrie 

Consiliul Local al Tinerilor şi Consiliul Elevilor din Liceul 

Teoretic Puhoi au sensibilizat elevii cât si părinţii pentru dona 

o sumă mica, dar pentru o bucurie şi mai mare. De bani 

colectați au fosst procurate materiale didactice pentru a le 

dona Centrului de Resurse din localitate şi 2 seturi de jocuri 

venind ca donaţie din partea Liceului Teoretic Puhoi. Mai 

mululte poze pot fi accesate aici. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047778615401415&set=pcb.1047791672066776&type=3&theater
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1843751512387153/1843931182369186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1844993675596270/1844993498929621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1847578585337779/1847578502004454/?type=3&theater
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Spot video, 1 octombrie 
 
GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice a 

realizat un spot video în care un grup de tineri înteamnă 

cetăţenii de la mic la mare să se implice în Săptămîna 

Naţională a Voluntariatului. Acesta poate fi accesat aici.  

 

 

Oră informativā: „Organizarea viitoarei societăţi”, 2 octombrie 

 

Membrii Consiliului Local al Tinerilor din Ţipala au organizat o 

oră informativă prin care vor informa elevii Liceului Teoretic 

Ţipala despre necesitatea de a fi voluntar. Mai multe poze pot 

fi accesate aici.  

 

 

 

 

Culesul strugurilor la o familie de pensionari, 2 octombrie 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi l-au ajutat 

pe pensionarul, Gîrneţ Gheorghe, fost profesor de geografie 

să culeagă strugurii. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

Grădiniţa e o carte cu poveşti, 2 octombrie  

 

Voluntarii din Liceul Teoretic „Ion Pelivan” au făcut o 
activitate educaţională pentru micii din grădiniţa „Alunelul”. 
Această activitate constă în colectarea frunzelor uscate şi 
căzute deja la pământ apoi confecţionarea unui colaj (vopsirea 
frunzei cu acuoarel şi lipirea ei pe foaie albă). Mai multe poze 
pot fi accesate aici. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/igor.bodeani1/videos/2097240420539927/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2165349473721069&id=1656226987966656
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/568966466854674?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ip.liceul.teoretic.ionpelivan/posts/2216361825320102
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Sportul este viaţă, 2 octombrie 

 

Grupul de iniţiativă „Green Peace” a dezfășurat câteva 

întreceri sportive pentru elevii din Liceul Teoretic „Aurel 

David” la volei, minifotbal şi tragerea frânghiei. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Bătrânii sunt inima civilizaţiei tinere. Ajută un bătrân, 2 octombrie 

 

Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Horeşti au mers la 

domiciliul batranii și au ajutat la treburile gospodăreşti. Mai 

multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

Salubrizarea teritoriului parcului şi stadionului central din c.Ţipala, 3 octombrie 

 

Consiliul Local al Tinerilor din Ţipala au salubrizat teritoriul 
din parcul şi stadionul central al c. Ţipala. Totodată, elevilor li 
s-a explicat de ce este nevoie să menţinem un mediu ambiant 
curat. Mai multe poze pot fi accesate aici. 
 

 

 

 

Ajutarea unei bătrâne cu treburile casnice, 3 octombrie  

 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi a ajutat o 

bîtrână din satul Ruseştii Noi, care are probleme de sănătate, 

să facă curăţenie în curte şi în casă. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/583544688499925/permalink/989050814615975/
https://www.facebook.com/liceulteoretic.horesti/posts/491679621313735
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2165409057048444&id=1656226987966656
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/569436256807695?__tn__=-R
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Donarea hăinuţelor, 3 octombrie 

 

 

 

Voluntarii din Liceul Teoretic „Ion Pelivan” au oferit copiilor 

care sunt din familii social vulnerabile haine şi încălţăminte. 

Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritate mediului curat, 3 octombrie 

 

 

Consiliul de elevi al L.T. „Petre Stefanuca” au organizat o 

activitate de salubrizare a teritoriului instituţiei de toate 

deşeurile menajere adunate, de iarba și frunzele uscate. Mai 

multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

Salubrizarea teritoriului din jurul liceului, 3 octombrie 

 

Grupul de iniţiativă „Green Peace” alături de elevii şi cadrele 

didactice din Liceul Teoretic „Aurel David” au organiza o 

activitate de salubrizare a teritoriului şcolii, astfel toți au fost 

îndemnați să păstreze curăţenia pe teritoriul public. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Privilegiul de a munci este un dar, puterea de a munci – o binecuvântare, iar dragostea de 

muncă un success, 3 octomrie 

 

Consiliul Liceului Teoretic Horeşti împrenună cu alți voluntari 

au făcut curat în săportivă. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sandy.bivol/posts/388301318373902?notif_id=1538765957663779&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/senatulelevilorpetrestefanuca/posts/187589385474843?__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/583544688499925/permalink/989573291230394/
https://www.facebook.com/liceulteoretic.horesti/posts/492177227930641
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Un cetăţean informat, un cetăţean responsabil!, 3 octombrie 
 

 

GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice în 

parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Ialoveni au organizat o 

activitate de sensibilizare a populației. Au fost împărţite 

pliante şi mere şoferilor, îndemnîndui să respecte regulile de 

circulaţie şi un mod sănătos de viaţă. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

Voluntariat pentru tinerii cu CES, 4 octombrie 

 

Consiliul Local al Tinerilor din Ţipala au petrecut câteva ore în 

incinta Centrului de Resurse al Liceului, timp în care au 

discutat tinerii cu CES din localitate. A avut loc schimb de 

opinii, aspiraţii şi jocuri prin care aceşti tineri vor fi uşor, uşor 

integraţi în colectivul de elevi. Mai multe poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

Plantarea materialului săditor, 4 octombrie 
 

Consiliul Local al Tinerilor din Ţipala a plantat 200 lalele şi 30 

trandafiri în parcul central al localităţii. Această acţiune va 

oferi parcului o "haină" vie şi totodată va crea un spaţiu 

ecologic prosper. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

 

Salubrizarea terenului şcolii, 4 octombrie 

 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi a curăţaţ 

deşeurile de pe teritoriul Liceului Teoretic Ruseştii Noi. Mai 

multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2098213463775956&set=pcb.2098216427108993&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcIjAwGZDt_VlyKi3qkKeEG4zQCrMh4EWh9TfXM2WzXnjtG0lJsDt02jimoYVGT13VGMsotqOYqpJl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2166345756954774&id=1656226987966656
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2167216870200996&id=1656226987966656
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/572078049876849?__xts__%5b0%5d=68.ARBUmDXqeGnKxaoxQ1dGZhz5-4FJl3u3L_RBgCtKldTXiOiQfOgthnHdRKaujheIEvDwT689FXQGEGLxEhmOo094GTooIv34gRP_-Goa6Bo0va-bQeIA4T90Lx5Col4RVOxKKIk7quuAWBwcrmDR5o46K6K1gGFKrja7fZppbrs7cWMKs-Om&__tn__=-R
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Îngrijirea mormintelor profesorilor decedaţi, 4 octombrie 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi s-au deplasat 

la cimitirul din satul Ruseştii Noi, fiind supravegheaţi de 

diriginte. Aceştia au îngrijit mormintele profesorilor decedaţi, 

fiind ca un omagiu adus sarbătorii „Ziua profesorilor”. Mai 

multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Dezbatere „Voluntariatul trebuie întrodus ca disciplină şcolară”, 4 octombrie 

 

Voluntarii din cadrul Liceului Teoretic „Ion Pelivan” au 

partcipat la o dezbatere cu moţiunea ”Voluntariatul trebuie 

întrodus ca disciplină şcolară”. S-au dezbătut membrii 

grupului în faţa echipei de debateri şi doritorii de a afla câte 

ceva nou despre voluntariat, folosind argumente PRO şi 

CONTRA pe baza acestei moţiuni. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

Invatam distrandu-ne!, 4 octombrie 

Consiliul de elevi al L.T. ”Petre Stefanuca” a organizat o 

proicție de film. A fost difuzat filmul artistic educativ „Eddie 

the eagle”.Apoi a urmat o dezbatere despre impresiile, 

emoţiile si lecţiile învăţate în urma urmaririi filmului, împreună 

cu elevii, profesorii si părinţii prezenţi în sală. Mai multe poze 

pot fi accesate aici.  

 

 

 

Campanie de sensibilizare, 4 octombrie 

 

Grupul de iniţiativă „Green Peace” împreună cu elevii, cât şi 

alţi locuitori ai satului Bardar au colectat produse alimentare, 

haine, jucării, obiecte de igienă, cărţi pentru a le oferi unor 

familii social – vulnerabile. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/571499566601364?__xts__%5b0%5d=68.ARDnnJZSVLcBtOZrpAtMmZGTFwEGBxEYjDxIG4VI_825DWLjqI6g0uBaMtrnAq2tqUg178LJdhIt3aH8IZN9mb_K2GI-gJTNuDZZm5REQlEPg0PlyYbe51uDUmc9BbXoERqSzqj2fvyKtilPS3EuDMG1juD_2iTHD99gB92P8cQKtZdx3za_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/sandy.bivol/posts/388304551706912?notif_id=1538766464670091&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/panad76/posts/1887209111357529?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/583544688499925/permalink/990009391186784/
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Profesorii au plecat, dar în sufletul nostru vor trăi veşnic, 4 octombrie 

 

Consiliul Liceului Teoretioc Horeşti au mers la mormintele 

profesorilor decedaţi pentru a ingriji mormintele şi a depune 

flori fiind ca un omagiu adus sărbătorii ,,Ziua Profesorilor”. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Amenajarea sălii de activitate a Consiliului Elevilor, 4 octombrie 

Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Moleşti a instalat 

mobilierul, tehnica de calcul, aranjat plantele, amenajat 

materiale ilustrative și au sortat documentaţia. Mai mult poze 

pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

O carte pentru fiecare, 4 octombrie 

 

Consiliul elevilor, Liceul Teoretic Puhoi a promovat lectura în 

rândul tinerilor, organizând o donaţie de cărţi pentru a 

împrospăta rafturile biblioteci stradale cu cărţi noi. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Implicarea ta contează, 4 octombrie 

Consiliul elevilor Liceul Teoretic Puhoi a organizat o masă 

rotundă în care s-a discutat problema mediului înconjurător, 

prin aplicarea mai multor metode de lucru interactive pentru 

a încerca ca fiecare tînăr să conşteintizeze cât de mult 

conteaza implicarea sa prin lucrurile care par neînsemnate, 

făcând concordanţă cu activităţile pe care au fost făcute în 

comun în această săptămână. Mai multe poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

https://www.facebook.com/liceulteoretic.horesti/posts/493947774420253
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049588245220452&set=pcb.1049588495220427&type=3&theater
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1849654381796866/1849654328463538/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pb.790990450996603.-2207520000.1539165384./1853966584698979/?type=3&theater


 

129 
 

Reparaţia cărţilor din bibliotecă, 5 octombrie 

 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi a coordonat 

un grup de elevi din clasele a V-a care au reparat cărţile din 

biblioteca Liceului Teoretic Ruseştii Noi, care erau destul de 

deteriprate, sub supraveghere doamnei bibliotecare. Mai 

multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Un fruct – un zâmbet, 5 octombrie 

 

Cu ocazia zilei naţionale a profesorilor, Grupul de iniţiativă 

„Green Peace” a oferit fiecărui profesor în dar un măr pentru 

a le prezenta recunoştinţa noastră. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

 

 

Noi dormim în paturi, dar buneii noştri în radacini de copac, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii din Liceul Teoretic „Ion Pelivan” au amenajat 

intrarea cimitirului cel nou din satul Răzeni şi au sădit 3 salcii 

donate de o bătrânică, mai apoi fiind îngrădite cu un mic 

gărduleţ. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

Ziua profesorului, 5 octombrie 

 

În cadrul acestei săbători, Consiliul Elevilor Liceul Teoretic 
Moleşti a organizat: dansuri prezentate de elevi de diferite 
vârste, postere cu generic specific, cântece de omagiu pentru 
profesori etc. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/591344107950243?__xts__%5b0%5d=68.ARC8wGRjrxP70P1luAvcTbvS6hkOisrS2C1c2ORt_9rZypKVSOdR73Lxy3fAf_e9FqewZD5m8kund8U4fn46VstxOX_rpyK8F49Ns2xps9X-e1ix_YbUsizWKTX79JOak5yErE_M696a65MMKGNMAslfUalPFbcy83pcZyG9C7XMK4NL6pvi1bDIDe82t6xUGfLhiVK5X2LkO5bl8cmMfta1EvX4wLMFuSoWZoIAFqy8vt4b40uL_l2Sg7XNqIXpd5gnlgVwksSHU_9FT6ELtMPFv2_DA4ZH8MCxXpkcjxvYDwnGNvKchSpCoIXyU5n1mbTMKrSXZsjMP3w69e5OeXY&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1864607966991584&id=1163492100436511
https://www.facebook.com/ip.liceul.teoretic.ionpelivan/posts/2217977031825248
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049775861868357&set=pcb.1049776805201596&type=3&theater
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Promovarea voluntariatului, 5 octombrie 

 

GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice a 

organizat niște prezentări despre volutnariat pentru 100 de 

tineri din suburbiile Chișinăului. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

Careu de premiere, 5 octombrie 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Molești a organizat un 

careu solemn în cadrul căruia a avut loc decernarea 

diplomelor câştigătorilor probelor sportive din cadrul 

Săptămânii Europene a Sportului. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

Curăţenia la monumentul satului, 6 octombrie 

 

 

Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi a coordonat 

elevii care s-au deplasat la monumentul amplasat în Parcul 

Tineretului din s.ruseştii Noi și au curăţat teritoriul de deşeuri. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Colectarea maculaturii, 6 octombrie 

 

Grupul de iniţiativă „Green Peace” a colectat maculatură care 

a fost dusă la compania Candelux-COM SRL, iar mijloacele 

financiare care au fost câştigate au fost folosite pentru a ajuta 

o familie. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2100543543542948&set=pcb.2100543903542912&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1046455272200416&set=pcb.1046456665533610&type=3&theater
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/posts/572079036543417?__xts__%5b0%5d=68.ARABoOtuiMagkjhpbSKLDHqARkNgE8yr-k-WWJ3AbisYDLCrytEZSh9ivhjVVUb3h2fOk6_d4LGqR26CXalWoe_Qv7Ku1sSCy45X1kzSyxahsZ39uEj1jlIRqPf2saJYUGBGJGUrKCUnT6VUvqsK7poe9wTtjXuEfd9VyKOL0Yblx7YRIhbr&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865571660228548&id=1163492100436511
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Ştefan cel Mare, 7 octombrie 

 

 

Voluntarii din Liceul Teoretic „Ion Pelivan” au strâns gunoiul 

de pe strada centrală Ştefan cel Mare şi au lăcuit scaunele de 

lângă monumentul lui Ştefan cel Mare. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În raionul Ialoveni s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Ialoveni SNV 2018: 

 

Acordăm prioritate mediului curat, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Horești. 

Suntem diferiţi, dar religia ne uneşte, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Horești. 

O sală festivă bine amenajată, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Pelivan”. 

Să facem un mediu curat, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Horești. 

 

Raionul Leova 

 

Ajută un bătrîn, 1 octombrie 

Centrul Comunitar de zi „Încredere” în parteneriat cu Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Leova, au organizat o 

campanie de colectare de fonduri pentru persoanele în etate 

și cele țintuite la pat din cadrul centrulu. Mai mult poze pot fi 

accesate aici.  

 

Recrutarea voluntarilor 

 Voluntarii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor 

„Orhideea” din orașul Leova au organizat o campanie de 

recrutare a noilor voluntary. Elevii au fost informați despre 

beneficiile voluntariatului și motivați ca să facă parte din 

„Gașca voluntarilor”. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

https://www.facebook.com/ip.liceul.teoretic.ionpelivan/posts/2219872914968993
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156721157452521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/rpp.263119737520/10156717068497521/?type=3&theater
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Acțiune de caritate, 1-5 octombrie 

 

Centrul de Tineret Sarata Nouă a distribuit pachete pentru 

persoanele în etate aflate în situații dificile. Mai multe poze 

pot fi accesate aici.  

 

Amenajarea teritoriului aferent, 2 octombrie 

 
SCTTS Leova a organizat o activitate de înverzire. În curtea 
Bibliotecii Publice „Valeriu Matei” din orașul Leova, au fost 
amenajate clumbe pentru flori, au fost instalate scaune și 
urne, au fost văruiți copacii, sau plantat chiar și trandafiri. Mai 
multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

Acțiune de salubrizare, 2 otombrie 

 

Voluntarii de la CSPT „Orhideea” împreună cu voluntarii 

Centrului de Tineret Leova, au desfășurat lucrări de amenajare 

a terenului aferent Centrului de Tineret. Poze pot fi acceste 

aici.  

 

Amenajarea  expozitiei de carte veche, 3 octombrie 

 

Muzeul de Istorie și Etnografie Leova a coordonat un un grup 

de voluntari care au participat la amenajarea unei expoziții de 

carte veche din Muzeul de Istorie din oraș. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156721192617521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156717040732521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156721078722521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156721044842521/?type=3&theater
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Ziua Faptelor Bune la Centrul  Multifuncțional Cupcui, 6 octombrie 

 
SCTTS Leova și Centrul de Tineret Leova au organizat pentru 
cei mici jocuri distractive, cei mai mari au participat la o lecție 
de voluntariat. La final au jucat volei, fotbal, au spus bancuri 
dar și poezii. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

În raionul Leova s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Leova SNV 2018: 

Întrunirea tinerilor voluntari din localitate, 1 octombrie – organizată de Centrul de Tineret Leova. 

Colectarea materialului săditor pentru înverzirea orașului Leova, 1-5 octombrie – organizată de 

Centrul Tânărului Naturalist. 

Acțiune de binefacere, 1-5 octombrie – organizată de Centrul de Tineret Sarata Nouă. 

Salubrizarea râului Ialpugel, 2 octombrie – organizată de Consiliul Tinerilor Borogani. 
Oră informativă: „Delecvența juvenilă- consecințele”, 2 octombrie – organizată de Biroul de 

Probațiune Leova. 

Crearea grupului de promotori ai educației incluzive, 3 octombrie – organizată de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică Leova, în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Forța Susținerii,, 
or.Leova. 
Vizită la azilul de bătrâni, 5 octombrie – organizată de CSPT ”Orhideea” Leova. 

Renovarea sălii de sport, 5 octombrie – organizată de Centrul de Tineret Sarata Nouă. 

Văruirea copacilor din centrul satului, 5 octombrie – organizată de Consiliul Tinerilor Borogani. 

Menționarea cu diplome de participare a celor mai activi voluntari, 5 octombrie – organizată de 
SCTTS Leova. 
 

Raionul Nisporeni 

 

Salubrizarea și amenajarea s. Grozești, 1 octombrie 
 

Voluntarii din Liceul Teoretic Grozești au curățit și amenajat 
teritoriul școlii. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

Campanie de sensibilizare a locuitorilor despre SNV, 2 octombrie 
 
A.O. ,,Centrul de Comunicare si Informare Midava” a 
distribuit pliante informative despre Săptămâna Națională a 
Voluntariatului (SNV) 2018. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156721123957521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156713271012521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156713254812521


 

134 
 

Stop Alcool, 4 octombrie   
 

 

A.O. ,,Centrul de Comunicare si Informare Midava” a 

organizat o campanie prin care persoanele erau informate de 

ce nu trebuie să consume alcool. Mai multe poze pot fi 

accesate aici.     

 

 

 

O floare pentru şcoala mea, 4 octombrie 
 

 

Gimnaziul Grozești a organizat o donație de flori de cameră. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

Nu fi indiferent fata de locul pe care-l pasim si ne odihnim”, 5 octombrie 

 

A.O. ,,Centrul de Comunicare si Informare Midava” a 
organizat o activitate de salubrizare și amenajare a 
teritoriului. Ulterior mai multe persoane au fost informate de 
ce trebuie să fie păstrată curățenia. Mai multe poze pot fi 
accesate aici.  
 

 

În raionul Nisporeni s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Nisporeni SNV 2018: 

 

Amenjarea și salubrizarea localității, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Bolțun. 
Concert „Cu recunoștință pentru Bunicii Grijulii”, 1 octombrie – organizată de I.M.S.P. Centrul de 
Sănătate Nisporeni. 
Colectatare de produse pentru două familii cu dizabilități mintale din or. Nisporeni, 1-2 
octombrie – Centrul de Servicii Prietenoase Tinerilor din cadrul Spitalului Raional Nisporeni. 

Donație materială și financiară, 2 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune Nisporeni. 

Aprovizionarea cu lemne a persoanelor cu nevoi speciale, 3 octombrie – organizată de Primăria 
Marinici. 
Acordarea ajutorului în gospodărie, 3 octombrie – Colectivului Casei de Cultură, ansamblul 
„Busuioc moldovenesc”, s. Bălăurești. 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156713275662521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156713287762521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156713259862521
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Hai sa citim impreuna, 3 octombrie – organizată de A.O. ,,Centrul de Comunicare si Informare 
Midava”.     

Colectarea rechizitelor școlare, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Al. cel Bun”, s. Vărzărești. 
Activități de salubrizare și curățenie în gospodăriile persoanelor vîrstnice și cu dizabilități, 5 
octombrie – organizată de Primăria Ciorești. 

Dezbateri despre rolul voluntariatului, 5 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune 
Nisporeni. 
Acordarea ajutorului persoanelor singuratice, 6 octombrie – organizată de ONG „Soroptimist”, s. 
Bălănești. 

Dezvoltarea cluburilor de implicare a tinerilor, 6 octombrie – organziată de YardSaleMd.  
 
Raionul Ocnița 

 

Хочу стать волонтёром, 1 октября  

 

Волонтеоры Т.Л. «Gheorghе Biruitorul» г.Окница создали 
стенд «История волонтёрства» и организовали 
интерактивную беседу «Хочу стать волонтёром». 
Фотографии можно смотреть здесь. 
 
 
 
 
 

 
Curățenie în jurul școlii, 1 octombrie 

 
Volutnarii din Gimnaziul „Alexandru Groppa”, s. Verejeni au 
făcut curat pe teritoriul școlii. Mai multe poze pot fi accesate 
aici.  
 
 
 

 
Culesul fructelor, 2 octombrie 

 
 
Voluntarii I.P. Gimnaziul „V.Tonu” din Dîngeni au ajutat o 
fost învățătoare care este acum la pensie. Ei au cules fructele 
din livadă, au strâns nucile și au colectat frunzele. Poze pot fi 
accesate aici.  
 
 
 

 
 
 

Национальная%20Неделя%20Волонтерства%20в%20L.T.%20
https://edit.ocn.md/elevii-gimnaziului-alexandru-groppa-din-verejeni-participa-la-actiuni-de-voluntariat/
https://edit.ocn.md/elevii-din-gimnaziul-v-tonu-din-dingeni-in-calitate-de-voluntari/
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Târgul de oportunități de voluntariat, 2 octombrie 
 
Târgul de oportunități de voluntariat a fost organizată d A.O. 
PARADIS, Echipa de Voluntari Imlică-te și TU. Poze pot fi 
accesate aici.  
 
 
 

 
Curățenie în jurul monumentului, 2 octombrie  

 
Voluntarii din Gimnaziul „Alexandru Groppa”, s. Verejeni au 
făcut ordine la monumentul eroilor căzuți p-u apărarea patriei 
din satului Verejeni. Poze pot fi accesate aici.  
 
 
 
 
 

 
Curățenie la izvoraș, 2 octombrie 

 
Grupul de inițiativă „Viitorul” din Gimnaziul Mereșeuca au 
făcut curățenie la izvorașul din sat. Poze pot fi accesate aici.  
 
 
 
 
 
 

 
Școala Voluntarilor Pro Fotbal, 3, 5 octombrie  

Asociația Raională de Fotbal Ocnița a organizat 2 festivaluri 
GRASSROOTS in cadrul proiectului SVPF, pentru copiii din satul 
Ocnita si or. Ocnita. La evenimente au participat cca 50 de 
copii. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 
 

Ordine în curte, 3 octombrie 
 
Voluntarii din I.P. Gimmnaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni au strâns 
funzele și au măturat în curtea unei fost profesoare. Poze pot 
fi accesate aici.  
 
 
 

 
 
 

https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/elevii-gimnaziului-alexandru-groppa-din-verejeni-participa-la-actiuni-de-voluntariat/
https://edit.ocn.md/actiunile-elevilor-din-gimnaziul-mereseuca-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708783502847861&set=pcb.708783792847832&type=3&theater
https://edit.ocn.md/elevii-din-gimnaziul-v-tonu-din-dingeni-in-calitate-de-voluntari/
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Actiune de igienizare si curatenie, 3 octombrie  
Organizată de A.O. PARADIS, Echipa de Voluntari Imlică-te și 
TU, acțiunea de igienizare si curatenie a avut loc la Alea 
Personalităților. De asemenea, evenimentul au fost făcute și o 
serie de activitati educative si de informare a locuitorilor din 
zonă privind importanta, protejarea si rolul Aleii 
Personalităților. Poze pot fi accesate aici.  
 
 

Activități de binefacere la o bătrâncă, 3 ctombrie 
 
 
Grupul de inițiativă „Viitorul” din Gimnaziul Mereșeuca 
lucrări agricole în curte și grădina bătrânei. Poze pot fi 
accesate aici.  
 
 
 
 

 
Salubrizarea rîului Ciugur, 3 octombrie 

 
Voluntarii din L.T. „C. Stamati”, com. Ocnița au fost informați 
despre importanța unui rîu în natură, viața și activitatea 
omului, api aceștia au zalubrizat râul din localotate. Poze pot fi 
accesate aici.  
 
 
 
 

 
Ghizi în lumea digitală, 4 octombrie  

 

Tinerii abili din A.O. PARADIS, Echipa de Voluntari Imlică-te și 

TU în operarea computerelor, smartphone-urilor și diverselor 

softuri au organizat mici ateliere în cadrul cărora ajută 

persoanele în vârstă să descopere noi modalități de conectare 

cu cei dragi în mediul online. Mai multe poze pot fi accesate 

aici. 

 
Ordine în curte, 4 octombrie 

 
Voluntarii din I.P. Gimnaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni au ajutat o 
fostă învățătoare să strângă în curte. Poze pot fi accesate aici.  
 
 
 
 

https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/actiunile-elevilor-din-gimnaziul-mereseuca-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
https://edit.ocn.md/elevii-lt-c-stamati-din-comuna-ocnita-implicati-in-actiuni-din-snv-2018/
https://edit.ocn.md/actiunile-voluntarilor-imlica-te-si-tu-din-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018-la-ocnita/
https://edit.ocn.md/elevii-din-gimnaziul-v-tonu-din-dingeni-in-calitate-de-voluntari/
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Activități de mentorat, 5 octombrie 
 
 
Grupul de inițiativă „Viitorul”, Gimnaziul Mereșeuca au 
desfășurarat ore la disciplinele de studii. Poze pot fi accesate 
aici.  
 
 
 
 

 
Voluntariat pentru mediu, 6 octombrie 

 
 
Grupul de inițiativă „Viitorul” din Gimnaziul Mereșeuca a 
făcut  curățenie pe terenurile de joacă și sportive. Poze pot fi 
accesate aici. 
 
 

 

În raionul Ocnița s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Ocnița SNV 2018: 

Цветы души - поздравления, цветы и слова благодарности пожилым прохожим, 1 октября 
–организовано Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь.                                             
Акция милосердия «Дарить тепло и радость людям», 1 октября – организовано 
Теоретическим Лицейем им. М.Еминеску г.Отачь. 
Открытие Недели Волонтёрства, 1 октября – организовано Корестоуцкой Гимназии.                                              

Ordine în curtea școlii, 1 octombrie – organizată de I.P. Gim.”V.Tonu”, s. Dîngeni. 
Donarea de haine și produse, 1 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă „Viitorul”, 
Gimnaziul  Mereșeuca. 
Беседа «Волонтёр – звучит гордо» 2 октября – организовано Теоретическим Лицейем им. 

М. Еминеску г.Отачь. 

Акция «Мешок  добра  открыт», 2 октября – организовано Теоретическим Лицейем им. М. 
Еминеску г.Отачь. 
От А до Я 2 октября – организовано ДК с. Корестоуцы. 

Книжная больница, 2 октября – организовано ТЛ «Gheorghе Biruitorul» г.Окница. 

Hai în gașaca voluntarilor, 2 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune Ocnița. 
Устный журнал для учащихся старших классов «Люди доброй воли», 3 октября – 
организовано Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 
Книжная выставка «Во имя добра и милосердия», 3 октября – организовано 
Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 
Кто не знает прошлого, у того нет будущего, 3 октября – организовано Корестоуцкой 
Гимназии 
Я – гражданин Республики Молдова, 3 октября – организовано ТЛ «Gheorghе Biruitorul» г. 

Окница. 

Vizită la domiciliu a văduvelor de război, 3 octombrie – organizată de Gimnziul „Alexandru 

Groppa” s. Verejeni. 

https://edit.ocn.md/actiunile-elevilor-din-gimnaziul-mereseuca-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
https://edit.ocn.md/actiunile-elevilor-din-gimnaziul-mereseuca-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2018/
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Волонтёрская акция по благоустройству населённых пунктов Хай Молдова! 4 октября – 

организовано Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 

Благоустройство территории, прилегающей к церкви 4 октября – организовано церквей 

Василия Великого, село Корестоуцы. 

Мы в ответе за тех, кого приручили, 4 октября – организовано ТЛ «Gheorghе Biruitorul» г. 

Окница. 

Curățenie în jurul bisericii satului, 4 octombrie – organizată de Gimnziul „Alexandru Groppa” s. 

Verejeni. 

Acțiuni de bineface cu copiii cu CES, 4 octombrie - organizată de Grupul de inițiativă „Viitorul”, 

Gimnaziul  Mereșeuca. 

Поздравление ветеранов педагогического труда ко Дню учителя, 5 октября – организовано 

Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 

Праздничный концерт «От всей души», 5 октября – организовано Теоретическим Лицейем 

им. М. Еминеску г.Отачь. 

Выставка рисунков «Протяни  руку помощи!», 5 октября – организовано Теоретическим 

Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 

Выставка плакатов на тему: «Что такое доброта?», 5 октября – организовано 
Теоретическим Лицейем им. М. Еминеску г.Отачь. 
Чистые реки от села до села, 5 октября – организовано Примарэрии с. Корестоуцы 

День добрых дел, 5 октября – организовано ТЛ «Gheorghе Biruitorul» г. Окница. 

Curățenie în curte, 5 octombrie – organizată de I.P. Gimaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni. 

Vizite la domiciliu a profesorilor care nu mai activează, 5 octombrie – organizată de Gimnziul 

„Alexandru Groppa” s. Verejeni. 

O zi de toamnă, hrănrște un an, 5 octombrie – organizată de L.T. „C. Stamati” 

Identificarea vîrstnicilor care ar putea beneficia de acţiuni de caritate, 5 octombrie – organizată 

de SSP al I.P. Ocniţa. 

Petrecere pentru voluntari si beneficiari, 6 octombrie – organizată de A.O. PARADIS, Echipa de 
Voluntari Imlică-te și TU. 
Счастливого пути, 6 октября – организовано Корестоуцкой Гимназией. 

Culesul fructelor, strugurilor, 6 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni. 
Curățenie la mormintele profesorilor decedați, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul „Alexandru 

Groppa”, s. Verejeni. 

Acordarea ajutorului fizic la îndeplinirea lucrărilor casnice, 6 octombrie – organizată de SSP al I.P. 

Ocniţa. 

Итоги Недели Волонтёрства, 7 октября – организовано Корестоуцкой Гимназией. 

Ordine în parcul din sat, 7 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul „V.Tonu”, s. Dîngeni. 
  



 

140 
 

Raionul Orhei 

 

Fii atent la trecere!, 1 octombrie 

 

A.O. ”Bunicii grijulii” in parteneriat cu I.P. Orhei au ajutat si 

au ghidat copiii la traversarea strazii la  trecerea de pietoni. 

Pentru mai multe poze din cadrul activitatii aceesati aici. 

 

 

 

Hai în gașca voluntarilor! , 1 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor Orhei au organizat o 

activitate pentru sensibilizarea și promovarea voluntariatului 

prin confecționarea pliantelor despre voluntariat – istoric, 

oportunități, instituții din Orhei unde tinerii pot face 

voluntariat, dupa care le-au plasat și distribuit online. Mai 

multe poze gasiti aici si aici. 

 

Fii erou! fiecare picătură contează. sângele tău poate fi miracol pentru o nouă viață, 1 octombrie 

 

Elevii Colegiului de Medicină Orhei, au organizat un Flash-

mob în cadrul căruia au fost repartizate pliante informative 

despre importanța Donării de sânge. De asemenea ei s-au 

mobilizat spre PROMOVARE prin DONARE, mergând și donând 

SÂNGE fiecare la Secția de Transfuzie a sângelui din orasul 

Orhei. Gasiti mai multe imagini de la activitate accesind aici si 

video aici. 

 

Hai în gașca voluntarilor!, 1 – 2 octombrie 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor in colaborare cu DGE 

Orhei au desfasurat in instituțiile de învățămînt din Orhei ( I.P. 

„Alecu Russo”, I.P. „O.Ghibu” și gimnaziul „M.Eminescu”) o 

campanie de informare a tinerilor despre voluntariat și 

oportunitățile sale. De asemenea Voluntarii Clubului de 

Jurnaliști ”Orheideea” au scris articole despre implicarea 

tinerilor in Buletinul Orh-Idea. Pentru mai multe poze accesati 

aici, aici si  aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814/1125288571008391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1124773384393243?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1124747324395849?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/groups/608050226027464/permalink/1180675548764926/?__tn__=-UC-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/cristina.galacean/videos/pcb.1180675548764926/2468629120030285/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/2331245823769686?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1124884637715451/1124883534382228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1124876897716225?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
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Deprinderi de viață, 1 octombrie 

 

Voluntarii din cadrul Biroului de probațiune Orhei au 

organizat pentru baietii cu dizabilități mintale de la Locuința 

Protejată nr. 2 a Casei internat pentru copii cu dificiență 

mintală Orhei o actvitate de voluntariat prin exersarea 

deprinderilor de integrare sociala, printre care prepararea 

copturilor cu fructe de toamnă. Gasiti aici mai multe imagini 

din cardul activitatii.  

 

 

Roadele toamnei, 1 octombrie 

 

Un grup de elevi de la LT I.L. Caragiale, împreună cu diriginta 

Smochină Eugenia, au mers împreună la culesul poamei  la o 

bătrînică singuratică. Vedeti mai multe poze de la acctivitate 

aici. 

 

 

Boxa de donații, 1 octombrie 

  

Voluntarii de la Colegiul ”Vasile Lupu” au amplasat in incinta 

institutiei o boxa destinată colectarii hainelor care au fost 

ulterior distribuite de către elevii gr. 42 Asistență Socială, 

vârstnicilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Orhei.  Pentru 

mai multe poze accesati aici. 

 

 

Tîrg de caritate, 1 octombrie 

 Elevii din cadrul Colegiului ”Vasile Lupu” au organizat Târgul 

de caritate consacrat Zilei Internaționale a persoanelor in 

etate. Din banii colectați au procurat produse alimentare 

pentru persoanele vârstnice in situație de vulnerabilitate. 

Gasiti aici mai multe imagini de la Tirgul de caritate. 

 

 

Hai să fim mai buni, 1 octombrie 

 

Elevii de la I.P.Gimnaziul Lucășeuca s-au implicat bucurosi in 

activitati de voluntariat si au efectuat lucrări de inovare și 

reamenajare a spațiului bibliotecii. Pentru mai multe poze 

accesati aici. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395605827242181&id=551608428308596&__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1125039114366670?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1122360841301164?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/tatiana.calugher.315/posts/283007915949548?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1129888997215015/1129888507215064/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
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Colet de carte pentru copii din secția Pediatrie, 1 octombrie 

 

Filiala Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă”  in colaborare cu 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor au colectat cărți pe 

care le-au donat copiilor din Secția de Pediatrie. Mai multe 

poze vedeti aici. 

 

Salubrizarea terenului viitorului parc din centrul comunei, 1 octombrie 

Elevii voluntari de la I.P. Gimnaziul Chiperceni  impreuna cu 

APL au efectuat lucrări de salubrizare a terenului de gunoi, de 

copacii uscaţi , de arbuşti, gunoiul fiind colectat şi transportat 

la gunoiştea autorizată a satului. Au fost continuate acţiunile 

de îngrijire  a clumbei cu flori din centrul satului. Gasiti aici 

mai multe imagini de la activitate. 

In căutare de comori, 1 octombrie 

 

Fondul pentru Tineri Orhei a lansat campania de colectare de 

fonduri in cadrul careia au fost donate spre vinzare bijuterii: 

cercei, bratari, inele. Banii câștigați au fost folosiți pentru a 

suplini fondul de bani pentru următorul program de granturi 

mici, adică pentru finanțarea ideilor tinerilor din raion. Mai 

multe poze vedeti aici si aici. 

 

Voluntariat cultural, 1 octombrie 

 

Grupul de voluntari clasa II,IV  de la I.P. Gimnaziul Pelivan 

sustinuti de APL au participat la organizarea si desfășurarea 

concertului dedicat oamenilor în etate din satele Pelivan si 

Cișmea. Accesati aici pentru mai multe imagini. 

 

 

O felicitare  in dar pentru virsta de aur, 1 octombrie 

 

Cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor in Etate, 

beneficiarii CCM”UNIVERSUL” din s. Piatra  r.Orhei au 

confectionat felicitari pe care le-au oferit persoanelor virstnice 

din comunitate. Gasiti aici mai multe poze din cadrul 

activitatii. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169575623283362&set=a.1385091968398402&type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1124950914375490?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/700371520046203/photos/pcb.1921333144616695/1921332851283391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/700371520046203/photos/a.906678819415471/1915529228530420/?type=3&theater
https://web.facebook.com/snv.orhei/videos/748003528879455/?hc_ref=ARS4JZ9cg-nw9TWbuwpWtukBQdO7UH964ImdL7gn253BcV9rltd_UTClSrj1nfjMfc4&__xts__%5b0%5d=68.ARDEkg_PBoa91ChV3cvWfE9CCj7GlNMDObNHmUXQnbcpvYoLe1kXCVpdcATzI10egIOhr1VkKRYaW8D72v3l3DfLF47gAk-xDPq_lz7wBd66oTqVuGRlKyy8Dg8t9wwkoiqt98R77K5lKbpbV6IQ3zfzG7sXjTFLtVpGiEVsmK3Ud1th_Me3Wt0&__tn__=FC-R
https://www.facebook.com/CCMUniversul/posts/1369949436469451?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
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Oră despre relații interpersonale, 1 octombrie 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor  au organizat o oră 

informativă pentru adolescenții și tinerii de la căminul nr.2 al 

Colegiului Vasile Lupu, Orhei, unde au fost abordate subiecte 

ce țin de relații interpersonale - relații între colegi, prietenie, 

dragoste. Mai multe poze vedeti aici. 

 

Fii atent la trecere!, 2 octombrie 

 

A.O. „Bunicii grijulii” ofera o doza de siguranta la trecerea 

strazilor, astfel ei ajută si ghidează copiii să traverseze strada 

la  trecerea de pietoni. Pentru a accesa mai multe imagini din 

cadrul actiunii tastati aici. 

 

 

Cu mintea trează!, 2 octombrie 

 

Centrul de Sănătate Publică Orhei in parteneriat cu voluntarii 

de la Colegiul de Medicină, Orhei au desfasurat o acțiune de 

promovare a modului sănătos de viață și prevenirii abuzului de 

alcool. Gasiti aici mai multe poze. 

 

 

Roadele toamnei, 2 octombrie 

 

Copii si parintii de la Grădinița „Clopoțel”, or. Orhei  au 

organizat o colectare de produse alimentare care au fost 

donate bătrînilor vulnerabili. Pentru a vedea mai multe 

imagini accesati aici. 

 

 

Activitate de socializare, 2 octombrie 
 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor au desfasurat o 

actiune de socializare si jocuri realizate de specialisti si cu 

copiii de la Grădinița ”Clopoțel”, or. Orhei. Gasiti aici mai 

multe poze. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.1117412715129310/1129485853921996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1126227614247820?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1125581880979060/1125580447645870/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1125385047665410/1125383384332243/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1125403520996896/1125402327663682/?type=3&theater
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Activitate de mentorat, 2-3 octombrie 

 

Grupul de voluntari de la I.P. Gimnaziul Pelivan a organizat 

jocuri dinamice cu elevii din clasele primare. Pentru a vizualiza 

video de la activitate, accesati aici. 

 

 

 

O carte pentru tine, 2 octombrie 

 

Elevii de la Gimnaziul Lucășeuca au donat câte o carte din 

biblioteca personală altor elevi. Vedeti aici mai multe imagini 

de la activitate. 

 

 

 

Lumea pe care mi-o doresc, 2 octombrie 

Cu ocazia Zilei Internationale a Nonviolentei  beneficiarii 

Centrului Comunitar Multifunctional "Universul" din s. Piatra  

r. Orhei au desenat pe asfalt mesaje antiviolenta in sustinerea 

persoanelor care au fost maltratate si in informarea 

comunitatii. Gasiti poze de la activitate aici. 

 

Respiră mai uşor într-o casă curată, 2 octombrie 

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

Lucrător Social de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei  in 

colaboare cu Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină” si 

Secția de Asistență Socială au desfasurat o activitate de 

sensibilizare a tinerilor cu privire la problemele persoanelor 

vârstnice și cu dizabilități prin implicarea acestora în activități 

casnice de curățenie. De asemenea au fost colectate fonduri 

pentru pachete alimentare. Vedeti aici mai multe poze. 

 

Acțiune de socializare, 2 octombrie 

 

Voluntarii A.O. Keystone Moldova impreuna cu Serviciul 

Social Casă Comunitară au facut plimbări cu beneficiarii Casei 

Comunitare Mitoc în aer liber și jocuri cu mingea împreună cu 

alți membri ai comunității. Gasit aici mai multe imagini de la 

activitatile outdoor. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=748003528879455
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1127575904112991/1127573834113198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CCMUniversul/?__xts__%5B0%5D=68.ARB53RKYLh5crAaaeL4Pxkh6EFJjfgke1a2Lu5hGA8NGcDSgOc1zLTned_WxAN2BCisRPYYF8eD-NK1iuHZYzfmJSGKpHW9TbTvjBsVNIMERKRuCQrNP_Kgzx4sfQuXOQn6Co1MrXwj9r3VHGvQBb4sUbclm1VCA4TmTmuYSvv9gYwlcVSUUgA&__xts__%5B1%5D=68.ARBQkqhtWKWmy2Cfs5_-hDkN8Fe6fFweEz3seam-d-DGsH_iVYI26O17NcnOQjXA6ZXkwz4wN7tJk5jFwY0vA7zWU-o85h8eU6aroFqJRT26rB7XCrVdT5Lacy63bEtjzv7w3CnCipmlLXsM_6esBs4o2152ODm1wz-0F7KlY_DoxFiklMNMjAaHZ1H9SDQSsVSvT6Xum5kphIjKjN_9BhhyP5uCYn4OarSR63lTD5ci8_k1KfsXB35jc-52A3i6AXAaKq2KGyfDDtgwiskVJij69ksm9CMg05fbv9vXK_G7Lm7FzWPHAW6nKE2ZhLGUoapRWp1SFtY_f4zYVC21syurlg&__tn__=kC-R&eid=ARCyqPEFoglcQpEivvhEb2ozbrqGDEDDjEkxTK_Qz9aOEBeOlROG25qBOa4Bo6KOGVcvze7bPaTJ48-w&hc_ref=ARRAC2N59OvEla8F9oKGTROfxcnEl6HRLek33vse3zYigyIde4vKtNH9uipd_xXgPe0
https://www.facebook.com/CCMUniversul/posts/1371120323019029?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/tatiana.calugher.315/posts/298844567699216?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542883679481096&set=pcb.542883746147756&type=3&theater
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Fii atent la trecere!, 2 octombrie 

 

Voluntarii de la A.O. „Bunicii grijulii” au ajutat si ghidat copiii 

să traverseze strada la  trecerea de pietoni. Accesati aici 

pentru mai multe poze. 

 

 

 

Activități educativ-informative, 3 octombrie 

Biroul de Probațiune Orhei a organizat o activitate instructiv-

educativă cu subiectul “Învață să fii responsabil!”. Activitatea 

a fost realizată în incinta Liceului Teoretic ,,I.L. Caragiale,, din 

or. Orhei cu scopul de a informa elevii despre legea penală si a 

preveni delicvența juvenila. Vedeti aici mai multe imagini. 

 

 

Acțiune de caritate, 3 octombrie 

 

Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor in colaborare cu 

Asistența Socială Comunitară si elevii Colegiului Vasile Lupu, 

Orhei au dăruit familiilor social vulnerabile hainele colectate 

în cadrul Garderobei Sociale și produse alimentare. Pentru 

mai multe poze accesati aici. 

 

Activitate de socializare: Invatam regulile circulatiei rutiere, 3 octombrie 

DGASPF Orhei, Serviciul Social Echipa Mobila au desfasurat o 

activitate preconizata pentru invatarea de catre copiii de la 

Institutia Publica ”Gimnaziul Putintei”-Centru de resurse, a 

regulelor de circulatie, securitatea acestora in strada, 

studierea si cunoasterea semnelor principale,semaforul. 

Vedeti aici mai multe imagini. 

 

Fii bun ori de cite ori poți!, 3 octombrie 

Un grup de tineri voluntari de la Centrul Prietenos Tinerilor 

impreuna cu Asistența Socială Comunitară au intreprins vizite 

la bătrînii și familiile vulnerabile cu mulți copii și au realizat o 

acțiune de caritate donînd pachete alimentare și  haine. Gasiti 

aici mai multe poze din cadrul activitatii. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150819819197802&set=pcb.150820135864437&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397559350380162&id=551608428308596&__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/cspt.orhei/posts/2168634070044184?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1129435933926988/1129435077260407/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168633623377562&set=pcb.2168634070044184&type=3&theater
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Frizerie socială și acțiune de caritate, 3 octombrie 

Frizeria Socială in parteneriat cu Direcția Generală Asistență 

Socială și Protecție a Familiei Orhei si elevii gr.41 Asistență 

Socială de la Colegiul „Vasile Lupu” au desfasurat o activitate 

cu scopul promovarii sănătății mentale prin menținerea 

aspectului exterior, al sănătății corpului și implicarea 

persoanelor cazate în Azilul de Bătrâni, Susleni în acțiuni de 

socializare. Accesati aici pentru a mai multe poze. 

 

 

Sunt pentru localitate, 3 octombrie 

 

Elevii voluntari de la I.P.Gimnaziul Lucășeuca au realizat o 

acțiune de salubrizare in cimitirul si parcul localității pentru a-

Ie reda un aspect potrivit. Pentru a vedea mai multe poze din 

cadrul actiunii, accesati aici. 

 

 

 

Botoșei și căciulițe pentru băieți și fetițe, 4 octombrie 

Scoala Mamelor in colaborare cu voluntarii de la Centrul 

Prietenos Tinerilor au desfasurat un atelier hand made de 

confecționare prin împletire a botoșeilor și căciulițelor pentru 

copii, destinat femeilor însărcinate și tinerelor mămici. Gasiti 

aici mai multe imagini de la atelier. 

 

Doctorul cărților, 4 octombrie 

 

Filiala Bibliotecii pentru Copii ”Ion Crangă” impreuna cu 

voluntarii și beneficiarii bibliotecii au organizat un atelier de 

reparație a cărților. Vedeti aici poze cu harnicii voluntari. 

 

 

 

Împreună pentru mediul înconjurător!, 4 octombrie 

 

Membrii comunitatii au  realizat lucrari de salubrizare in jurul 

Bibliotecii Publice Filiala Slobozia Doamnei. Imagini de la 

activitate gasiti accesind aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tatiana.calugher.315/posts/283158422601164?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1127553414115240/1127552637448651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cspt.orhei/posts/2168984556675802?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/copiibiborhei/photos/a.1633253856740051/1879908595407908/?type=3&theater
https://www.facebook.com/biblioteca.sloboziadoamnei/media_set?set=a.570851733348604&type=3&_rdc=1&_rdr
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Jocuri si activitati dezvoltative, 4 octombrie 

 

Voluntarii A.O. Keystone Moldova in colaborare cu Serviciul 

Social Casă Comunitară s. Mitoc  au invatat tinerii cu 

dizabilități din Serviciul Social Casă Comunitară prin 

intermediul jocurilor părțile corpului și le-au dezvoltat 

motricitatea fină a mâinilor. Poze vizualizati aici. 

 

 

Fii atent la trecere!, 5 octombrie 

 

A.O. „Bunicii grijulii” in colaborare cu I.P. Orhei au depus 

eforturi comune pentru a ajuta si ghida copiii să traverseze 

corect si atent strada doar la  trecerea de pietoni. Accesati aici 

pentru a vedea mai multe imagini. 

 

 

 

Atelier de creație, 5 octombrie 

 

Specialiștii de la egal la egal CCSM Orhei au organizat un 

atelier de creație dedicat zilei Internaționale a Sănătății 

Psihice pentru persoanele in etate. Gasiti aici mai multe poze 

din cadrul atelierului. 

 

 

Voluntariat pentru mediu, 5 octombrie   

 

Grupul de voluntari din clasele VI-IX de la I.P. Gimnaziul 

Pelivan cu implicarea membrilor comunitatii au desfasurat 

activitati de salubrizare a parcului din localitatea Pelivan. 

Accesati aici pentru a viziona un video informativ. 

 

 

Acțiune de caritate, 5 octombrie I.P. Gimnaziul Pelivan 
 
 

Grupul de voluntari din clasele VI-IX  de la I.P. Gimnaziul 

Pelivan au organizat o actiune de caritate si au colectat 

produse alimentare care au fost ulterior donate unui bătrîn 

aflat intr-o situatie materiala vulnerabila. Pentru a viziona un 

video de la actiune accesati aici. 

https://www.facebook.com/likusik1993/posts/542941929475271?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150819819197802&set=pcb.150820135864437&type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1126215894248992/1126214270915821/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/videos/748003528879455/?v=748003528879455
https://www.facebook.com/watch/?v=748003528879455
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Acțiune de caritate, 5 octombrie 

 

Colaboratorii Biroului de probațiune Orhei au efectuat o 

vizită la un subiect al probațiunii aflat la evidența biroului, 

care la moment împreună cu copiii săi se află internat la 

Spitalul Raional Orhei. Copiilor internați în secția de Pediatrie 

le-au fost aduse în dar fructe, dulciuri, jucării, pentru 

susținerea emoțională pe perioada situației dificile în care se 

aflau la acel moment. Vedeti aici mai multe poze. 

 

 

Dăruiește o carte!, 5 octombrie 

 

 

CSPT Orhei a organizat o acțiune de colectare și donație de 

carte pentru copii și adolescenți în cadrul  IMSP SR Orhei, 

secția de Pediatrie. Pentru ai multe imagini accesati aici. 

 

 

 

O zi mai bună împreună, 5 octombrie 

Voluntarii de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei au intreprins 

o vizita de socializare cu vârstnicii din cadrul Spitalului de 

Psihiatrie și implicare în activități cultural-artistice. La agenda 

zilei au fost cântece, recital de poezie si dansuri, iar la finalul 

activității voluntarii au servit cu pacienții dulciuri și fructe. 

Accesati aici pentru mai multe poze de la activitate. 

 

O carte între apus și naștere, 5 octombrie  

 

 

Voluntarii Centrului de Tineret Orhei au colectat cartile 

donate de catre oamenii cu suflet mare si de catre Consiliul 

Raional Orhei, Consiliul Raional de Tineri Orhei, Clubul 

jurnaliştilor Orh-ideea, Biblioteca Publică Raională "A.Donici" si 

le-au oferit batrinilor de la Azilul din s. Susleni. Pentru a vedea 

mai multe imagini accesati aici. 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/551608428308596/photos/a.554220338047405/1397362777066486/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169700586604199&set=pcb.2169700839937507&type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.1126243894246192/1126243297579585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CentrudeTineretOrhei/photos/a.1116193548470990/1845571848866486/?type=3&theater
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Deprinderi de viață, 5 octombrie 

 

Coordonatoarea Casei „Speranța” din Orhei a pregătit 

împreună cu/ și pentru beneficiarii casei copturi din foietaj cu 

carne și legume. Accesati aici pentru a vedea mai multe 

imagini din cadrul activitatii culinare. 

 

 

 

 

Cum să acord primul ajutor medical?, 6 octombrie 

 

Voluntarii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor din Orhei 

au organizat activități de instruire in acordarea primului ajutor 

medical pentru  adoelscenti, tineri si adulti. Mai multe poze 

gasiti aici. 

 

 

 

Gala Voluntarilor, 7 octombrie 

 

Biblioteca Publică Raionala A. Donici a organizat o activitate 

de recunoaștere a meritelor celor mai activi voluntari din 

Orhei. Accesati aici pentru mai multe poze din cadrul 

evenimentului festiv. 

 

 

 

Actiune de colectare de fonduri, 7 octombrie 

 

De ziua vinului, voluntarii Fondului Pentru Tineri Orhei au 

vindut accesoriile colectate in cadrul saptaminii 1-7 oct. Banii 

colectati au fost folosiți pentru a suplini fondul de bani pentru 

următorul program de granturi mici, adică pentru finanțarea 

ideilor tinerilor din raion. Aici gasiti mai multe poze. 

 

 

 
În raionul Orhei s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Orhei SNV 2018: 

Mai aproape de cei suferinzi, 1 octombrie – Cotorobai Vladimir a oferit o donație de mere pentru 

Centru Ingrijiri Paliative Pediatrice”Casa Angelus”. 

https://www.facebook.com/asociatia.tdv/posts/2331250323769236?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/1128065700730678?__tn__=C-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/pg/bprorhei/photos/?tab=album&album_id=1858686617546253&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/700371520046203/photos/pcb.1927238580692818/1927237837359559/?type=3&theater
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Eu schimb lumea, 1 octombrie - Elevii voluntari de la I.P.Gimnaziul Lucășeuca au ajutat-o pe 

pensionara Vatan Alexandra la culesul poamei  in gospodaria dumneaei. 

Activitate de ajutorare a bătrânilor singuratici, 1 octombrie – Voluntarii de la Gimnaziul din 

Mirzesti au ajutat bătrânii la curățenia prin jurul casei, au taiat lemne pregătindu-i cât de cât de 

perioada rece. 

Club de discuții „Hai  în gașca voluntarilor”, 2 octombrie - Discuții cu beneficiarii Bibliotecii 

Publice Filiala Bucuria despre voluntariat – oportunități și beneficii. 

Fac ce vreau, dar stiu ce fac!, 3 – 4 octombrie - Voluntarii Centrului Prietenos Tinerilor au 

desfasurat o activitate educativa de la egal la egal despre alimentatie sanatoasa, sexualitate, 

prevenirea bullyingului si a consumului de substante  pentru elevii de la Liceul Teoretic I.Luca 

Caragiale. 

In lumea povestilor, 4 octombrie - DGASPF Orhei Serviciul Social Echipa Mobila au ajutat copiii cu 

dizabilitati, elevi ai Institutiei Publice ”Gimnaziul Putintei”-Centru de resurse sa descopere lumea 

magica a povestilor prin jocuri, teatru, puzzle, ghicitori etc.. 

Acțiune de salubrizare, 4 octombrie – Voluntarii de la I.P. Gimnaziul Jora de Jos au colectat 

deșeurile ( frunze, plastic, sticle,hartie , metal...etc.) din poienița de pe malul raului  Nistru. 

Casa Mare – opera druțiană, înscenare, 4 octombrie - Înscenare de către elevii gimnaziului din 

Ciocâlteni a operei lui Ion Druță “Casa Mare”. 

Suntem dispuși să ajutăm, 5 octombrie -  3 grupe de elevi de la I.P.Gimnaziul Lucășeuca au 

participat la curațatul porumbului la dna Nina Voicu, pensionara care locuiește singură. 

Împreună pentru o bibliotecă, 5 octombrie - Biblioteca Publică Filiala Lupoaica impreuna cu 

utilizatorii bibliotecii au depus eforturi comune pentru igienizarea și crearea unui design modern 

de bibliotecă. 

Sunt pentru localitate!, 5 octombrie -  Voluntari din cadrul I.P.Gimnaziul Ciocâlteni  au organizat o 

acțiune de salubrizare la intrarea în sat, sădirea de flori. 

Mai aproape de cei suferinzi, 5 octombrie - Un grup de fete din Gimnaziul Isacova a petrecut 

citeva ore alaturi de copiii din Centrul Ingrijiri Paliative Pediatrice,, Casa Angelus” organizind mai 

multe activitati impreuna.  

Ajutăm pe cei mai triști ca noi, 5 octombrie – Voluntarii Bibliotecii Publice Filiala Slobozia 

Doamnei au intreprins vizite la domiciliu la persoanele in etate. 

Cursuri gratuite de limba engleză, 5 octombrie – Voluntarii de la Biserica ”Casa lui Isus Hristos” au 

oranizat ore de engleză gratuite pentru începători, predate de vorbitori nativi de limba engleză. 

Povesti de voluntariat, 6 octombrie - Voluntarii CSPT au organizat o activitate de discutare a 

saptaminii de voluntariat si a impresiilor de implicare SNV la o atmosfera calda cu ceai, muzica si 

prajituri. 
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Raionul Rezina 

 

Nu fi indiferent!, 1 octombrie 

A.O. „Nufărul” in parteneriat cu PP „Cuvântul” si cu ajutorul 

nemijlocit al voluntarilor de la Școala Profesionala din Rezina 

au distribuit trecătorilor informația despre Săptămâna 

Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 și despre lansarea 

oficială a SNV 2018. Gasiti aici mai multe poze. 

 

 

Lansarea oficială a SNV 2018, 1 octombrie 

A.O. „Nufărul” in colaborare cu Incubatorul de Afaceri si PP 

„Cuvântul” au gazduit reprezentanții instituțiilor preșcolare, 

școlare, agenții economici, grupe de inițiativă, ONG-uri, 

primăria, Biroul de probațiune, Penetenciarul 17 din Rezina, 

mass-media, voluntarii care pe parcursul săptămâni au 

organizat și participat la activități de voluntariat. Imagini 

vedeti aici. 

 

Cetățeni sănătoși, 1 - 6 octombrie 

 

SRL „Tranns-Spectru” in colaborare cu A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul” au pus la dispoziția vizitatorilor in incinta farmaciei 

informație prin: (broșuri, pliante, flaere) despre prevenirea 

diferitor boli. La dorința vizitatorilor le-a fost măsurată 

tensiunea arterială și greutatea. Puteti gasi mai multe imagini 

aici. 

 

Pâinea, 1 octombrie 

 

SRL „Tranns-Spectru” in parteneriat cu A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul”  a selectat 3 persoane din satele Boșernița, 

Țahnăuți și Cinișeuți, care vor fi deservite gratis cu pâine în 

fiecare săptămână pe tot parcursul anului in cadrul actiunii de 

caritate care a devenit o traditie deja. Poze gasiti aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943025022548586&set=pcb.943025145881907&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943035275880894&set=pcb.943035995880822&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945624952288593&set=pcb.945625402288548&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945631718954583&set=pcb.945631875621234&type=3&theater
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Design de interior, 1- 7 octombrie 

Studioul de proiectări Calugher Design cu sustinerea 

partenerilor in persoana administrației Grădiniței nr. 2 din 

or.Rezina si PP „Cuvântul” a creat designul de interior a sălii 

de sport, a unei săli de activitate si a holului grădiniței-creșă 

nr. 2 din orașul Rezina. Vedeti aici poze cu rezultatele finale si 

design-ul inovator. 

 

 

Povești din farmacie, 1 octombrie 

 

SRL „Tranns-Spectru” in parteneriat cu  A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul” au organizat pentru copiii de la Grădinița nr.6 

„Cocoșelul de aur” o vizita de familiarizare cu profesia 

farmacistului, funcționarea farmaciei iar la final au măsurat 

tensiunea educatorilor.Gasiti aici mai ulte poze. 

 

 

Dumnezeu iubește copiii, 1 - 7 octombrie 

 

Biserica „Lumina Adevărului” in colaborare cu Organizația 

Creștină „Operațiunea Mobilizatoare” si PP „Cuvântul” a 

organizat pe parcursul mai multor zile pentru copiii din familii 

social-vulnerabile un prânz cald, activități extrașcolare, mâini -

dibace, croitorie, muzică. Pentru mai multe imagini accesati 

aici. 

 

Mă afirm fără alcool, tutun și droguri, 1 octombrie 

 

Voluntarii de la CSPT „Armonie” au  prezentat  seminilor lor, 

elevii clasei a IX-a de la I.P. L/T „Alexandru cel Bun”  informația 

despre un mod sănătos de viață. Aici gasiti mai multe poze de 

la activitate. 

 

 

Oameni cu suflet mare, 1 - 5 octombrie 

Voluntară de nota 10 in parteneriat cu A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul” a desfășurat campania: colectare de fonduri 

pentru familia din s. Saharna Nouă, r-nul Rezina, care în urma 

incediului a rămas fără casă. Accesati aici pentru a vedea alte 

imagini. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947281522122936&set=pcb.947282395456182&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943019502549138&set=pcb.943020829215672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945645762286512&set=pcb.945647188953036&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947373115447110&set=pcb.947373248780430&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946335408884214&set=pcb.946335495550872&type=3&theater
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Consultări juridice, 1 octombrie 

 

Consultantul Incubatorului de Afaceri Rezina a consultat 2 

persoane fizice (informarea cu privire la apărarea drepturilor 

în instanța de judecată); precum si 5 tineri care intenționează 

să se lanseze în afaceri (2 - agricultură, 3 - prestări servicii). 

Mai multe poze din cadrul activitatii consultative le gasiti aici. 

 

 

 

 

Informație despre CID NATO, 2 octombrie 

 

A.O. „Nufărul” in parteneriat cu PP „Cuvântul” au repartizat  

60 de broșuri ale  Centrului de Informare și Documentare 

NATO,  „Promovarea valorilor Europene  și Euroatlantice” în 

bibliotecile din or. Rezina, satele Țahnăuți și Cinișeuți. Mai 

multe poze gasiti aici. 

 

 

Voluntariatul internațional, 2 octombrie 

  

A.O. „Nufărul” impreuna cu voluntara Olorunbunmi 

Hambolu a discutat cu elevii de la ÎI Școala Profesională din 

Rezina despre voluntariatul internațional, importanța și 

beneficiile lui, precum si aportul adus de către voluntara de la 

Corpul Păcii cetățenilor din orașul Rezina. Urmati aici pentru 

mai multe imagini din cadrul discutiilor. 

 

 

De la egal la egal, 2 octombrie 

 

Voluntarii A.O. „Nufărul” in colaborare cu Centrul Prietenos 

Tinerilor din Rezina si PP „Cuvântul” au întreținut o discuție 

de la egal la egal la tema sănătatea și drepturile sexual-

reproductive  cu fetele de la Școala Profesională Rezina. Aici 

gasiti mai multe poze. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948167035367718&set=pcb.948167188701036&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947106102140478&set=pcb.947106918807063&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945666732284415&set=pcb.945666868951068&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945673852283703&set=pcb.945674288950326&type=3&theater
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Învățământul dual și perspectivele economice pentru tineri, 2 octombrie 

Camera de Comerț și Industrie RM, filiala Orhei in colaborare 

cu A.O. „Nufărul” si PP „Cuvântul” a desfășurat o lecție de 

informare despre voluntariat, importanța dezvoltării 

învățământului dual și perspectivele economice pentru tineri, 

elevi ai ÎI Școlii Profesionale Rezina. Pentru mai multe imagini 

din cadrul lectiei accesati aici. 

 

Copii merită o viață mai bună, 2 octombrie 

 

Grupul de inițiativă de nota 10 cu suportul A.O. „Nufărul” si 

PP „Cuvântul” au dus produse alimentare și haine familiei din 

or. Rezina, str. Hajdeu 27  ce se află de mai mult timp în 

vizorul grupului. Puteti vedea alte poze accesind aici. 

 

 

 

Să trăim într-un mediu curat, 2 octombrie 

 

 

Angajații Spitalului Raional Rezina impreuna cu Primaria au 

făcut curat pe strada 27 August și Voluntarilor, teritoriu 

adiacent instituției. Imagini din cadrul actiunii de salubrizare 

gasiti aici. 

 

 

 

 

 

Eu sunt părinte-eu sunt educator, 2 octombrie 

 

24 de părinți în 6 grupe ale Grădinitei-creșă nr.2, or. Rezina 

(119 copii) pe parcursul zilei au participat la toate momentele 

de regim a grădiniței, rutine și tranziții, activități integrate de 

sport, muzică, plimbări, activități de menaj. Tastati aici pentru 

a vedea si alte imagini. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945680658949689&set=pcb.945680802283008&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945686262282462&set=pcb.945686425615779&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947431102107978&set=pcb.947431408774614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945690838948671&set=pcb.945691368948618&type=3&theater
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O nouă viață cărții, 2 octombrie 

 

Elevii scolii din localitate au  participat  la reparația cărților 

deteriorate ale Bibliotecii pentru copii s. Cinișeuți, au discutat 

despre  păstrarea cărților și organizarea unei campanii de 

promovare a cărții. Alte poze gasiti accesind aici. 

 

 

 

 

Banca amintirilor, 2 octombrie 

 

APL Meșeni  și agentul economic Magazin mixt ”Anatol-

Gessica Platon” au omagiat persoanele în etate  în cadrul unei 

luminițe susținute la Căminul cultural. Evenimentul a fost  

mediatizat de catre PP „Cuvântul”. Videoul de la evenimentul 

festiv poate fi vizionat aici. 

 

 

O mâină de ajutor pentru viitor, 2 octombrie 

 

 

Consiliul Elevilor din I.P. Liceul Teoretic „Olimp”, si anume 

elevii din clasele VIII-IX au ajutat la aranjarea cărților pe raft la 

Biblioteca școlară. Accesati aici pentru mai multe imagini din 

cadrul lucrului in comun.  

 

 

 

 

 

Am succese în dragoste, 2 octombrie 

  

 

Voluntarii de la CSPT „Armonie” au  discutat cu semenii lor 

de la LT „Alexandru cel Bun” despre prietenie, dragoste și 

relații sincere. Poze din cadrul activitatii gasiti aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945697182281370&set=pcb.945698118947943&type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=294726498014937
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945700872281001&set=pcb.945701135614308&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947377642113324&set=pcb.947378005446621&type=3&theater
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Hora Generațiilor, 3 octombrie 

 

 

Voluntarii din cadrul Consiliului Elevilor din I.P. Liceul 

Teoretic „Olimp” impreuna cu educătorii, părinții si PP 

„Cuvântul” au organizat jocuri distractive, starturi vesele si 

Flashmob pentru copii de la Grădinița nr. 5 „Leagănul 

copilăriei”, din or. Rezina. Accesati aici pentru a vedea mai 

multe imagini in cadrul activitatilor distractive. 

 

 

 

Mai curat, mai sănătos, 3 octombrie 

 

 

Cadrele didactice de la Grădinița nr.6 „Cocoșelul de aur” au 

desfășurat o activitate de salubrizare pe terenul adiacent 

grădiniței. Urmati link-ul pentru mai multe poze. 

 

 

 

 

Voluntar, zâmbește!, 3 octombrie 

 

Grupul de inițiativă „CuizăucaSmile” a organizat un flash-mob 

in cadrul I.P. L.T. „Ion Creangă”, care a avut drept scop 

promovarea activismului civic în rândul noii generații. Aceesati 

aici pentru a vedea mai multe imagini. 

 

 

 

Activitate de salubrizare, 3 octombrie 

 

 

Elevii voluntari de la Școala Profesională Rezina sustinuti de 

A.O. „Nufărul” au realizat lucrari de salubrizare si au greblat și 

încărcat frunzele din curtea școlii. Accesati aici pentru a 

vizualiza mai multe imagini din cadrul activitatii tinerilor 

voluntari. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945705005613921&set=pcb.945706018947153&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947119605472461&set=pcb.947119778805777&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946382098879545&set=pcb.946382248879530&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947417738775981&set=pcb.947418405442581&type=3&theater
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Lucrurile mici duc întotdeauna la lucruri mari, 3 octombrie 

 

Voluntarii din Grupul de inițiativă  „Lumina” sustinuti de PP 

„Cuvântul” au plantat în centrul comunității s. Ignăței, 30 de 

butași de trandafiri și diverse specii de flori. Cum au decurs 

lucrarile puteti vedea aici. 

 

 

 

Un cartof, doi cartofi, 4 octombrie 

In cadrul Grădiniței nr.6 „ Cocoșelul de aur” cu suportul A.O. 

„Nufărul” si PP „Cuvântul” a avut loc colectarea si distribuirea 

cartofilor  de catre copiii din grupele mari și pregătitoare, 

ajutati de educatorii  Cojocaru Tatiana, Bencheci Inga, 

Gondrea Maria, Bogaciuc Z., ajutor de educator  Eriomenco 

Serafima. Cartofii au fost distribuiți la 6 familii din Rezina care 

au rămas fără susținere. Aici gasiti mai multe poze. 

 

Ajută pentru un sfat, 4 – 6 octombrie 

 

Trei echipe de voluntari din Grupul de inițiativă – 

”CuizăucaSmile” au ajutat trei bătrân din satele Cogâlniceni, 

Cuizăuca, Otaci la treburile gospodărești: să taie lemne, să 

strângă frunze, nuci și să dea cu vopsea. Aceștia au avut 

posibilitatea să discute cu bătrânii și să cunoască multe 

secrete ale bucatelor gustoase și cum să realizeze mai bine 

treburile gospodărești. Accesati aici pentru mai multe imagini. 

 

Bostaniada, 4 octombrie 

 

Elevii de la ÎI Școala Profesională Rezina au pregătit o 

expoziție din fructe și legume, echibane din flori, pentru a 

arăta bogăția toamnei și a omagia cadrele didactice cu ocazia 

zilei profesionale. Accesati aici pentru mai multe imagini de la 

festivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947424772108611&set=pcb.947425435441878&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947125382138550&set=pcb.947125758805179&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947393852111703&set=pcb.947397292111359&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945712128946542&set=pcb.945713338946421&type=3&theater
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Nostalgie de copilărie, 4 octombrie 

 

Voluntarii de la Consiliul Elevilor din I.P. Liceul Teoretic 

„Olimp” din Rezina au colectat  cărți și jucării și le-au donat 

copiilor de la Grădinița nr 1 „Leagănul copilăriei”. Vedeti aici 

poze cu voluntarii activi si copii veseli. 

 

 

 

Oră informativă privind ativitatea de voluntariat, 4 octombrie 

 

Angajatii de la Penitenciarul nr. 17 Rezina cu sustinerea 

Bisericii „Lumina Adevărului” or. Rezina si PP „Cuvântul” au  

desfasurat o activitate pentru informarea colegilor lor despre 

noţiunea de voluntariat şi beneficiile implicar active in 

activităţii de voluntariat. Urmati llink-ul pentru mai multe 

imagini. 

 

Amenajarea terenului de fotbal din s. Stohnaia, 4 octombrie 

 

 

Angajatii de la Penitenciarul nr. 17 Rezina au organizatat o 

activitatea pentru amenajarea terenului de fotbal din s. 

Stohnaia. Gasiti aici mai multe imagini. 

 

 

 

Donare de haine și bunuri unei familei, 4 octombrie 

  

Angajatii de la Penitenciarul nr. 17 Rezina au depus eforturi 

comune si din resursele acumulate au donate 1000 de lei și 

haine familiei din s. Saharna Nouă, a carei casa a ars. Vedeti 

aici mai multe fotografii. 

 

 

 

Aranjarea cărților pe raft, 4 octombrie 

 

Utilizatorii Filialei BPO Adulți Rezina au vorbit despre 

importanța lecturii și au aranjat cărțile pe raft. Activitatea a 

fost sustinuta de PP „Cuvântul”. Accesati aici pentru a 

vizualiza si alte poze. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947403688777386&set=pcb.947404062110682&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945719892279099&set=a.395497367301357&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945728618944893&set=pcb.945730572278031&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947134602137628&set=pcb.947134815470940&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945973712253717&set=pcb.945973898920365&type=3&theater
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Violența, 4 octombrie 

 

 

Voluntarii CSPT Armonie  sustinuti de A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul” au discutat de la egal la egal cu elevii cl. IX de la 

I.P. Gimnaziul Țareuca despre violență și consecințele ei.  

Pentru mai multe imagini tastati aici. 

 

 

 

 

Egalitate de gen, 5 octombrie 

Grupul de inițiativă ”CuizăucaSmile” de la I.P.L.T. ”Ion 

Creangă” din s. Cuizăuca impreuna cu A.O. „Nufărul”  a 

organizat o oră informativă cu elevii clasei a XII-a în domeniul 

egalității de gen la care elevii au fost informati ca, pentru a 

preveni violența în rândul tinerilor este important ca aceștea 

să cunoască că indiferent de sex și gen, trebuie să avem 

aceleași oportunități de implicare. Aici vedeti si alte poze. 

 

Un omagiu învățătorilor, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii Bibliotecii pentru copii din s. Cinișeuți in 

parteneriat cu Gimnaziul, APL Cinișeuți si PP „Cuvântul”au 

organizat vizite la domiciliu profesorilor care se află la odihna 

bine meritată pentru a le aduce flori si a le demonstra 

profunda recunostinta. Tastati aici pentru a vizualiza mai 

multe imagini. 

 

 

Paradisul Cunoștințelor, 5 octombrie 

 

 

Consiliul de Elevi al I.P. Liceul Teoretic „Olimp” cu ajutorul 

profesorilor a amenajat și înfrumusețat holurile blocului A al 

instituției. Accesati aici pentrua vedea mai mule poze. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946369548880800&set=pcb.946369692214119&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947406582110430&set=pcb.947407158777039&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945736905610731&set=pcb.945737258944029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947410625443359&set=pcb.947411285443293&type=3&theater
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Oră de engleză cu picii, 5 octombrie 

 

Nadinal-Service SRL a organizat in cadrul Grădiniței-creșă nr. 2 

Rezina o oră distractivă de engleză, unde copiii au dansat și au 

cântat în engleză. Gasiti aici mai multe imagini de la 

activitatea interactiva. 

 

 

 

Adolescența și pubertatea, 5 octombrie 

  

Voluntarele Y-PEER  cu suportul A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul” au desfasurat o lectie in cadrul careia au fost puse 

in discutie, de la egal la egal, cu elevii de cl. VI I.P. Gimnaziul 

Țareuca, subiecte care tin de schimbările din adolescență, 

pubertate. Pentru mai multe fotografii accesati aici. 

 

 

Dăruiește din suflet, 6 octombrie 

 

SRL „Stetudal Grup” a distribuit haine, produse alimentare și 

igienice persoanelor cu venituri mici din diferite localitati. 

Activitatea a fost sustinuta de catre A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul”. Vedeti aici mai multe poze din cadrul activitatii 

caritable. 

 

 

Fă bine și vei fi răsplătit, 6 octombrie 

 

 

Î.I. „Berghi Ion” a distribuit haine, produse alimentare și 

igienice persoanelor cu venituri mici din diferite localitati. 

Activitatea a fost sustinuta de catre A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul”. Pentru mai multe imagini accesati aici. 

 

 

Ajutorul diasporei, 6 octombrie 

Voluntarii Grupul de inițiativă „De nota 10” au repartizat 

coletele trimise de persoana băștinașă din raionul Rezina, 

persoanelor cu venituri mici, locuitori ai or. Rezina, 

s.Solonceni, s.Tahnăuți, s. Buciușca, s. Cinișeuți. Gasiti aici si 

alte poze. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945743332276755&set=pcb.945743605610061&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946373288880426&set=pcb.946373642213724&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947136922137396&set=pcb.947137275470694&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947139222137166&set=pcb.947139492137139&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946359335548488&set=pcb.946359698881785&type=3&theater
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Un măr în schimb la un cuvânt magic, 6 octombrie 

Voluntarii Grupului de inițiativă – ”CuizăucaSmile” au 

organizat in cadrul I.P.L.T. ”Ion Creangă” cu suportul PP 

„Cuvântul”, o campanie de colectare a merelor care a avut 

drept scop promovarea unui mod sănătos de viață. Grupul de 

inițiativă a mers în localitate și a repartizat mere la oameni și 

colaci spunându-le un mesaj de sănătate și primind în schimb 

o îmbrățișare și un cuvânt magic. Mai multe imagini gasiti aici. 

 

 

Fără trecut nu avem viitor, 6 octombrie 

 

 

Comunitatea parohiei Bisericii Ortodoxe (Mitropolia 

Moldovei), „ Înălțarea Domnului ”, Rezina a desfășurat lucrări 

de salubrizare pe teritoriul fostului cimitir orășănesc, care pe 

timpul URSS a fost trnsformat într-un parc. Pe acest teritoriu 

se înălță acum o biserică. Gasiti aici mai multe poze din cadrul 

lucrarilor. 

 

Voluntariatul ne-a schimbat viața, 7 octombrie 

 
 
Grupul de voluntare seniore din Saharna Nouă sustinute de 
A.O. „Nufărul” si PP „Cuvântul” au continuat vizitele la 
persoanele în etate, le-au măsurat tensiunea și au stat cu ele 
de vorbă. Pentru mai multe poze accesati aici. 
 

 

 

Donarea fondurilor, 7 octombrie 

 

Voluntarii de nota 10 au donat haine, jucării și 7500 lei, 

adunați în SNV, familiei din s. Saharna Nouă, r-nul Rezina, care 

în urma incediului a rămas fără casă.  Actiunea a fost sustinuta 

de A.O. „Nufărul” si PP „Cuvântul”. Mai multe imagini gasiti 

aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946378402213248&set=pcb.946379342213154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947849088732846&set=pcb.947849592066129&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946332695551152&set=pcb.946332968884458&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946338582217230&set=pcb.946345345549887&type=3&theater
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În raionul Rezina s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Rezina SNV 2018: 

Profilaxia otrăvirilor la copii, 1 octombrie - SR Rezina in parteneriat cu DGÎTS Rezina, CS Rezina si 

PP „Cuvântul” au organizat pentru elevii de la I.P. Liceul Teoretic „Olimp” o activitate informativa 

privind profilaxia otravirilor la copii. 

Voluntariatul-cheia succesului, 1 octombrie -  BP ”Afanasie Talpă” s. Țahnăuți  in colaboare cu 

asistența socială, A.O. „Nufărul” si PP „Cuvântul” a desfășurat sesiunea de informare despre SNV 

2018 și implicarea voluntarilor în activități din comunitate. 

Mediul sănătos de viață a locurilor de odihnă pentru copii, 1 octombrie – Biblioteca Publica 

Lalova in parteneriat cu scoala, APL Lalova si PP „Cuvântul” si cu implcarea nemijlocita a elevilor, 

au făcut ordine la locurile si pe terenul de odihnă pentru copii. 

O carte în dar pentru micul cititor, 1 octombrie - Biblioteca Publica Boșernița împreună cu părinții  

si au dăruit câte o carte pentru copiii din Instituția Publică Școala Grădiniță Preșcolară, satul 

Ciorna, au discutat împreună despre cărțile dăruite. 

Ce este voluntariatul?, 1 octombrie - Parintii, educatorii și copiii de la Instituția Publică Școala 

Grădiniță Preșcolară, satul Ciorna au fost  informati de catre BP Boșernița despre SNV 2018 și 

importanța implicării cu întrega familie în activități de voluntariat. 

Adolescența e mai frumoasă în siguranță, 1 octombrie - Adolescenții de la gimnaziu au fost 

informați de catre BP  Mateuți  cu implicarea APL Mateuți, asistentei sociale, asistentei medicale si 

a PP „Cuvântul”despre drepturile și siguranța lor în societate. 

Ziua persoanelor în etate, 1 octombrie - APL s. Lalova impreuna cu BP Lalova, Casa de cultură, 

agenții economici si PP „Cuvântul” a organizat o întâlnire de suflet cu persoane în etate in cadrul 

careia batrinii au transmis experiența acumulata pe parcursul anilor generației tinere. 

BUNICA FEST, 1 octombrie - Meșterul popular Elena Taban a participat la Festivalul ”BUNICA FEST 

”, Ediția anului 2018,  din orașul Bălți cu genericul ”Meșterim și cu vârsta ne mândrim” mașteriță 

class la țesutul covorului. Activitatea a fost desfasurata cu suportul Grupului de Inițiativă ”DE LA 

INIMĂ LA INIMĂ”, s. Țahnăuți, BP ”Afanasie Talpă” s. Țahnăuți si PP „Cuvântul” 

Drumul tău spre succes, 2 octombrie - A.O. „Nufărul” in parteneriat cu APOFM Rezina si PP 

„Cuvântul” au discutat cu participanții importanța folosirii cunoștințelor suplimentare pentru a 

explora la maximum atuurile personale. 

Tu poți fi voluntar, 2 octombrie - Biroul de probaţiune Rezina a organizat o lectie de promovarea 

activităţilor de voluntariat în rândurile tinerilor in cadrul Gimnaziului sat.Ţareuca, cu suportul 

partenerilor A.O. „Nufărul” si PP „Cuvântul”. 

Traficul de ființe umane, 2 octombrie - Adolescenții de la Gimnaziul Mateuți au fost informați 

despre traficul de ființe umane, consecințele  și unde se  pot adresa atunci când cunosc persoane, 

care au fost în situașii similare. Activitatea a fost realizata de catre BP  Mateuți in parteneriat cu 

Gimnaziul, APL Mateuți, asistenta social, asistenta medical si PP „Cuvântul”. 

Importanța vaccinării împotriva rujeolei, 3 octombrie - SR Rezina in colaborare cu DGÎTS Rezina, 

I.P. Liceul Teoretic „Olimp”, CS Rezina si PP „Cuvântul”a prezentat o informație pentru  părinți și 

copii despre importanța vaccinării împotriva rujeolei. 

Oferă o rază de lumină pentru aproapele tău, 3 octombrie - Biroul de probaţiune Rezina a 

organizat o donaţie de haine pentru beneficiarii din familii social vulnerabile aflaţi în evidenţa BP 

Rezina. 
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Serată pentru persoane în etate, 3 octombrie - Biserica ,,Lumina Adevărului”, or. Rezina a 

desfasurat un program de  felicitare de ziua batrânilor la o masa de dulciuri, muzică , cuvânt de 

felicitare, un pachet de produse alimentare. 

Măsurarea tensiunii arteriale la beneficiari, 3 - 4 octombrie - Grupul de Inițiativă ”DE LA INIMĂ LA 

INIMĂ”, s. Țahnăuți impreuna cu A.O. ”Andromeda” si asistentul medical au efectuat masărarea 

tensiunii arteriale a beneficiarilor la domiciliu. 

Acordarea ajutorului persoanelor în etate, 3 octombrie - Elevii clasei IX  de la Gimnaziul Lalova  au  

mers la persoanele vîrstnice la domiciliu pentru a le acorda ajutor în gospodărie. 

Dar din dar se face rai, 3 octombrie - Elevii si copii de la Instituția Publică Școala Grădiniță 

Preșcolară, satul Ciorna au colectat pachete pentru copii din familii defavorizate. 

Violența fizică, 3 octombrie - Adolescentii de la Gimnaziul Mateuți au fost informati despre 

violența fizică: consecințele acestui tip de violență și cum pot izola agresorul. Activitatea a fost 

desfasurata in parteneriat cu APL Mateuți, Asistenta social, Asistenta medical si PP „Cuvântul”. 

Vizita la azilul de bătrâni, 3 octombrie - CSPT „Armonie” Rezina impreuna cu I.P. L.T. „Alexandru 

cel Bun”  a organizat colectarea și repartizarea coletelor cu alimentație, precum și desfasurarea 

unei activități teatrale, recitare de poezii, comunicarea cu persoanele în etate. 

Un zîmbet pentru tine, 4 octombrie - Biroul de probaţiune Rezina in colaborare cu PP „Cuvântul”si 

A.O. „Nufărul” a transmis un mesaj pozitiv, de încurajare și toleranță prin imbrățișare și 

distribuirea baloanelor în orașul Rezina. 

Păstrează curățenia la tine acasă, 4 octombrie - Biroul de probaţiune Rezina in parteneriat cu PP 

„Cuvântul”si A.O. „Nufărul” a informat cetățeni despre necesitatea  menținerii curățeniei în 

scuarele din oraș și colectarea separată a deșeurilor. 

Atelier de confecționare a măștilor, 4 octombrie - Grupul de inițiativă – ”CuizăucaSmile” 

impreuna cu I.P. L.T. „Ion Creangă” si PP „Cuvântul” au desfasurat un atelier de confecționare a 

măștilor, iar appoi au mers la bătrâni în ajutor si au facut poze interesante pentru a-i înveseli 

puțin. 

Cum să ne menținem sănătatea, 4 octombrie - Medicul de familie  cu suportul A.O. ”Andromeda, 

a asistentei sociale si a PP „Cuvântul” a informat  persoanele în etate cum să se alimenteze 

sănătos,  pentru a păstra sănătatea. 

 Sclave de export. Sclave sexuale, 4 octombrie - Adolescentele de la gimnaziul Micauti au fost 

informate cum să identifice metodele practicate de proxeneţi şi să nu nimerească în plasa lor 

pentru a fi exploatate sexual. Activitatea a fost desfasurata un comun cu Gimnaziul APL Mateuti, 

asistenta sociala, asistenta medicala si PP „Cuvântul”. 

Alături de comoara noastră-Bătrânii, 4 octombrie - În cadreul acestei activități comunitatea 

parohiei Bisericii Ortodoxe Înăltarea Domnului or.Rezina in comun cu voluntarii de la HalpAje 

International Crucea Roșie, au împățit colete cu produse alimentare presoanelor în etate din 

or.Rezina, Sothnaia, Ciorna. 

Eu  sunt voluntar, 5 octombrie - Biroul de probaţiune Rezina in colaborare cu A.O. „Nufărul” si PP 

„Cuvântul”au desfasurat o oră informativă despre promovarea activităţilor de voluntariat în rândul 

beneficiarilor BP Rezina. 

Fă un bătrân fericit, 5 octombrie - Copiii de la Grădinița-creșă nr. 2, or. Rezina împreună cu 

educatoarea au copt biscuiți si i-au servit pe bătrânii de la Azilul de bătrâni din or.Rezina. 
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Floarea recunoștinței, 5 octombrie – Voluntarii A.O. „Andromeda” cu implicarea scolii, grădiniței, 

a APL Țareuca si a PP „Cuvântul” au vizitat cadre didactice aflate  la odihna binemeriatată, pentru a 

fi  omagiate  cu ocazia  Zilei  Profesorului. 

Un mesaj de felicitare pentru tine dragă  profesor, 5 octombrie - BP s. Bosernița impreuna cu 

IPȘGP,  APL Rezina si PP „Cuvântul” au desfășurat o serată de omagiere pentru cadrele didactice. 

Mă înțeleg și mă accept pe sine, 5 octombrie - Voluntarii CSPT „Armonie” Rezina au prezentat in 

cadrul I.P. L.T. „Alexandru cel Bun”  informații asupra acceptării de sine precum și necesitatea de a 

deveni un voluntar  care va contribui esențial în formarea personalității precum și acumularea 

experiențelor . 

Lansare de carte, 5 octombrie - Grupul de inițiativă „Armonie” in colaborare cu A.O. „Nufărul” si 

PP „Cuvântul” au desfasurat la Casa de Cultură, s. Țareuca lansarea cărțuliei „File din istoria satului 

Țareuca”, la care s-a lucrat voluntar timp de doi ani. 

Donație de carte, 5 octombrie - Cetățeni din localitatea Țahnăuți au donat cărți BP ”Afanasie 

Talpă” din satul natal. 

Voluntariat la domiciliu, 6 octombrie - Elevii cl.IX din gimnaziul Meșeni au desfășurat o activitate 

de salubritate în localitate. 

Cu o prăjitură facem  mai dulce viața, 7 octombrie - Grupul de inițiativă ”CuizăucaSmile” a 

anuntat toate clasele din I.P. L.T. „Ion Creangă” și gospodinele din sat, iar acestea au pregătit 

prăjituri și le-au repartizat lacele mai longevive persoane din sat. 

Cu drag pentru bunicii noștri, 7 octombrie – A.O. „Andromeda” in parteneriat cu APL Țareuca, 

HelpAge International Moldova, agenti economici si PP „Cuvântul” au organizat o întâlnire de 

suflet cu persoanele în etate. 

Noi am reușit!, 7 octombrie - Voluntarii din A.O. Nufărul au facut totalurile implicării în activități 

de voluntariat a instituțiilor de învățământ, agenților economici, grupelor de inițiativă, ONG-urilor. 

De la inima la inimă, 7 octombrie – Grupul de Initiativa ”De la inimă la inimă”in parteneriat cu 

A.O. ”Nufăril”or. Rezina, BP ”Afanasie Talpă” si PP „Cuvântul” a distribuit persoanelor cu venituri 

mici și familiilor cu mulți copii pachete cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte,  

produse de panificație, detergenți. 

 

 

Raionul Rîșcani 

 

Spectacol prezentat de teatrul dramatic model Doina cu genericul „Ciuleandra” de I. Druţă, 1 

octombrie 

 

 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani a spectacolul gratis 

pentru beneficiarii centrului multifuncţional „Renaştere „ din 

or. Rîşcani. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719133457521/?type=3&theater
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Concurs sportiv „Mari şi mici - mari amici, sau haideţi fetelor”, 1 octombrie 

 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani prin aceată activitate a 

promovat un mod sănătos de viaţă pentru persoanele de 

diferite vârste. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

Lecţie - tur „File din istoria neamului”, 1 octombrie 

 

 

 

 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani a organizat vizita 

elevilor voluntari la muzeul local din or. Rîşcani. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash-mob „Hai în Gașca Voluntarilor”, 1 octombrie 

Voluntarii L.T. Văratic implicați în activitate au realizat un 

flash-mob (dansuri combinate, modern, populare, clasice, cu 

implicarea voluntarilor) împreună cu elevii, pentru Lansarea 

SNV 2018, în Văratic, Rîșcani. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 Să fii voluntar e la Modă!, 1 octombrie 

 Voluntarii din L.T. Văratic au contribuit la dezvoltarea 

personală și socială a tinerilor, prin informarea în 

conformitatea cu noțiunea de voluntar, voluntariat, 

binefacere și implicarea lor în asemenea acțiuni. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719140192521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719143477521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719212617521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719216597521/?type=3&theater


 

166 
 

Fii voluntar – nu vei regret!, 1 octombrie 

 

Voluntarii din Liceul Teotretic „D. Cantemir” au organizat o 

lecție-training. Instruirea benefeciarilor și a viitorilor potențiali 

voluntari ai orașului. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Bunicuță – draga, 1 octombrie 

Voluntarii din Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota au organizat o 

activitate de confecționare a cadourilor pentru ziua bunicilor. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Voluntar pentru mediu, 2 octombrie 

 

 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani a organizat o activitate 

de reâmprosătare și îngrijire a parcului din localitate. Poze pot 

fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

Lecţie publică „Mă accept şi mă înţeleg aşa cum sunt”, 2 octombrie 

 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani au familiarizat elevii 

implicaţi cu ideea de voluntariat, cultivarea în rândul copiilor a 

unor valori precum toleranţa, onestitatea, incluziunea, 

responsabilitatea. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719221762521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719229212521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719236302521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719272857521/?type=3&theater
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Act de salubrizare și înverzire a teritoriului din curtea L.T. Văratic, 2 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. Văratic s-au ocupat de salubrizarea 

terenului și înverzirea teritoriilor adiacente liceului. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

O bucurie pentru un copil dezabilități, 2 octombrie 

 

 

 

 

Voluntarii din Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota au colectat 

donații pentru un copil cu dezabilități pentru procurarea 

cărților pentru copii. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

Implica-te! Fii voluntar în beneficiul copiilor dezavantajaţi, 3 octombrie 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani a organizat o activitate 

de susținere cu rechizite şcolare şi alte bunuri de primă 

necesitate pentru copiii beneficiari ai Centrului 

Fiziopneumologic de Reabilitare pentru copii din raionul 

Donduşeni, satul Tîmova şi organizarea activităţilor de 

educaţie non-formală, jocuri şi activităţi de dezvoltare a 

abilitaţilor de viaţă. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

De la inimă la inimă, 3 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. Văratic au colectat rechizite școlare, 

hăinuțe și jucării pentru copii din familii defavorizate, precum 

și i-au ajutat la realizarea temelor pentru acasă, dacă e 

necesar. Poze pot fi accesate aici.  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719298757521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719307122521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719316127521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719328447521/?type=3&theater
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Implică-te!!!, 3 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. Văratic au mers la familiile de bătrâni 

nevoiașe, pentru a da „o mână de ajutor”, în activitatea 

gospodărească. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Joacă-te cu mine, fii prietenul meu!, 3 octombrie 

 

 

Voluntarii din Liceul Teotretic „D. Cantemir” au organizat 

jocuri și activități interactive cu copii de la grădiniță. Poze pot 

fi accesate aici.  

 

 

 

 

Loc sfînt și curat, 3 octombrie 

 

 

Voluntarii din Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota au făcut curățenie 

în curtea bisericii, au greblat frunzele, măturat trotuarele etc. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.   

 

 

 

 

 

Ajutorul nostru – bucuria Dumnealor, 3 octombrie 

 

Voluntarii din Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota au oferit ajutor în 

gospodăria Doamnei Belc Olga, au făcut ordine în ogradă și au 

săpat în grpdină. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719337647521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719344697521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719352052521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719362182521/?type=3&theater
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Oră informativă „Cum să ne protejăm de tuberculoză”, 4 octombrie 

 

Voluntarii din Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” au promovat un 

stil sănătos de viață în rândul tinerilor. Poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

 

 

Concurs de Poezie, eseu, desene: „ Voluntari împreuna construind o lume mai buna”, 4 

octombrie 

Voluntarii din L.T. Văratic și nu doar ei, au fost implicați într-o 

activitate-concurs, de poezie, eseu sau desene, pentru 

sensibilizarea față de importanța activității de voluntariat. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

Mărinimie!, 4 octombrie 

 

Voluntarii din Gimnaziul Gălășeni au instalat colivii pentru 

păsări create din materiale reciclabile. Poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

 

 

În raionul Rîșcani s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Rîșcani SNV 2018: 

Хора солидарности, 1 октября – организовано Школой с. Малиновское 
Познавай, 1 октября – организовано Школой г. Малиновское. 
Sondaj „Avem nevoie de voluntariat?”, 1 octombrie – organziată de Gimn. „Gheorghe Rîșcanu”, 

Rîșcani. 

Bine faci, bine găsești, și Om mare crești!, 1 octombrie – organizată de Gimnaziul Gălășeni. 

 Salubrizarea terenului de fotbal din localitatea noastră, 2 octombrie – organziată de Consiliul 

Local al Tinerilor Zăicani, r. Rîșcani. 

Fluturașii cu mesaj „Hai în gașca voluntarilor!”, 2 octombrie – organziată de Gimn. „Gheorghe 

Rîșcanu”, Rîșcani. 

Ajutor la bătrânii profesori singuratici, 2 octombrie – organizată de L.T. Recea. 

Voluntariat pentru o persoană în etate, 2 octombrie – organanizată de Liceul Teotretic „D. 

Cantemir”. 

Bine faci, bine găsești, și Om mare crești!, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Gălășeni. 

Классные проекты, 3 октября – организовано Школой с. Малиновское. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719370852521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719386972521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156719402227521/?type=3&theater
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Training „Voluntariatul-oportunități și perpective”, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul 
„Gheorghe Rîșcanu”. 
Un colet pentru cei mai triști ca noi!, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Gălășeni. 

Подари книгу!, 4 октября – организовано Школой с. Малиновское. 

Activitate extracurriculară de voluntariat „Spune nu violenţei”, 4 octombrie – organizată de I.P. 

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani. 

Curățenia – mama sănătății, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota. 

Действуй! 5-6 октября – организовано Школой с. Малиновское. 

Vizită la centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități „Pheonix”, 5 octombrie – organizată de 

Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”. 

O rază de lumină pentru grădinița de copii, 5 octombrie – organizată de Grădinița s.  Văratic. 

Activitate de salubrizare lîngă monument, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Recea. 

O bucurie pentru cei mai triști ca noi, 5 octombrie – organziată de Gimnaziul V. Gereg, s. Pîrjota. 

Activitate de salubrizare, 6 octombrie – Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” 

Поблагодари!, 7 октября – организовано Школой с. Малиновское. 

Activitate de salubrizare împrejurul bisericii, 7 octombrie – organizată de L.T. Recea.  

Donații de haine și încălțăminte, 7 octombrie – organizată de L.T. Recea. 

Activități de salubrizare în satul Recea, 7 octombrie – organizată de L.T. Recea. 

 

Raionul Sîngerei 

 

Acțiune de caritate, 1 octombrie  

 

CSPT „Viitorul” Sîngerei au organizat mai multe jocuri socio-

educative pentru copii din Centrul de plasament „Raza 

Soarelui”. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

De la inimă la inimă, 1 octombrie 

 

 

Consiliul Tinerilor din s. Bilicenii Vechi a vizitat câțiva bătrâni 

solitari, aflați în dificultate și i-au vor ajutat în lucrările casnice. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718822547521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718825582521/?type=3&theater
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Identificarea unei probleme primordiale a satului, 1 octombrie 

 

 

Membrii Consiliului Tinerilor din s. Bilicenii Vechi a distribuit 
chestionare și au intervievat locuitorii satului Bilicenii Vechi r. 
Singerei cu privire la selectarea unei probleme primordiale a 
satului. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

Acțiune de salubrizare, 2 octombrie 

 

CSPT „Viitorul” Sîngerei în parteneriat cu Primăria or. Sîngerei 

în SNV au salubrizat teritoriul stadionului central. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

De la inimă la inimă, 3 octombrie 

  

Primăria Sîngerei a organizat o activitate de caritate în cadrul 

căreia persoanele au donat produse alimentare pentru 

familiile social-vulnerabile. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Acțiune de caritate, 3 octombrie 

 

 

CSPT „Viitorul” Sîngerei a organzit o vizită la Azilul de bătrîni 

„Agapi”. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10156718992322521?__xts__%5b0%5d=68.ARBcAT95WGkiA6WJFmTr4N70di0SHwMEQPNlq-UowlOOcD2xS5TcSxj9lAvs8TPluEBZiBJd15btjfTcCKB0PREA894tsg2G8uWq1My12yzy-MwyujnzI0EvNzyElTYELRPau507ato9bUDYynfTSbUBNZ3XUNYd45VyVhNImtvqFkUcMVp7nR4KTdbBYTvbW96gcj4t_PXRstEPq3ORxQSyCB2st19Nqh11u6r2HKuWqAgr8cqxmRa_2Tb_SuCKcdNNxhIGYiGqcGgFaH-wBq3AJvPu_KAqHUGNTNf2h_wttPK9phCatWMOJIUa0sTVz3W4qW-6Z7g-cTkVZCIs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718829682521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718832072521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156714934522521
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Seminar: Voluntariatul-promotor de valori și schimbare, 4 octombrie 

 

 

Consiliul local al tinerilor din Sîngerei și CASMED au organizat 

un seminar și au distribuit pliante informative. Poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

 

 

Masă rotundă, 4 octombrie 

 

 

Primăria or. Sîngerei în parteneriat cu Casmed și CSPT 

„Viitorul” au organizat dezbateri la tema: „Voluntariatul 

promovat de valori și schimbare”. Mai multe poze pot fi 

accesate aici. 

 

 

Muzeul etnografic Sângerei-Cartea de vizită a orașului, 5 octombrie 

 

Consiliul local al tinerilor din Sîngerei au restaurat cărțile și 

au amenajat teritoriul Muzeului etnografic. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

Campania de sensibilizare a populației or. Sîngerei, 5 octombrie 

 

 

CSPT „Viitorul” Sîngerei a sensibilizat populația la tema 

„Modul sănătos de viață”. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Renaștem prin istorie, 7 octombrie 

 

Membrii Consiliului Tinerilor din s. Bilicenii Vechi au promovt 

istoria locală în sectoarele satului, prin prezentări și distribuiri 

de pliante. Poze pot fi accesate aici.  

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718838102521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10156714943612521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718840387521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718976802521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10151164589362521/10156718981277521/?type=3&theater
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În raionul Sîngerei s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Sîngerei SNV 2018: 

Un oraș curat-o viață sănătoasă, 2 octombrie – organizată de Consiliul local al tinerilor și Primăria 

or.Sângerei 

 

Raionul Soroca 

 

În raionul Soroca s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Soroca SNV 2018: 

 

Promovarea voluntariatului în reţelele de socializare în raionul Soroca, 1 octombrie – organizată 

de Centrul de sănătate prietenos Pro-Viaţa. 

Ziua Internaţională a alcoolului Trening, colegiul „M. Eminescu”, 2 octombrie – organizată de 

Centrul de sănătate prietenos Pro-Viaţa. 

Companie stradală „Un măr în schimb la o ţigară”, 2 octombrie – organizată de Centrul de 

sănătate prietenos Pro-Viaţa. 

De la inimă la inimă, 2 octombrie – organizată de IET nr. 5 mun. Soroca. 
Concert dedicat bunicuţelor, 2 octombrie – organizată de IET nr. 13 mun. Soroca. 
Seminar „Prevenirea violenţei în familie”, 2 octombrie – organzaită de CRT „Dacia”. 
Terapia cărţilor şi un sîmbet pentru cei mai trişti ca noi, 2 octombrie – organziată de Biblioteca 
„S. Grama”. 
Gazetă de perete „Strop alcool”, 3 octombrie – organizată de Centrul de sănătate prietenos Pro-

Viaţa. 

Desen pe asfalt „Stop utilizarea de substanţe”, 3 octombrie – organizată de Centrul de sănătate 

prietenos Pro-Viaţa. 

Dăruieşte un zâmbet unui copil, 3 octombrie – IET nr. 1, mun. Soroca. 
Un zâmbet pentru Mirian şi Diana, 3 octombrie – organizată de IET nr. 12, mun. Soroca. 
Salubrizarea terenului sportiv, 3 octombrie – organzaită de CRT „Dacia”. 

Pentru cei mai trişti ca noi, 4 octombrie – organizată de IET nr. 7, mun. Soroca. 

Mereu cu gîndul la ei, 4 octombrie – organizată de IET nr. 12, mun. Soroca. 
Salubrizarea în satul Rubleniţa, 4 octombrie – organzaită de CRT „Dacia”. 
Salubrizarea în satul Bădiceni, 4 octombrie – organzaită de CRT „Dacia”. 

Salubrizarea parcului „Ion Creangă”, 4 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune Soroca. 

Informaţia pe panourile informative şi biblioteci stradale, 5 octombrie – organizată de Centrul 
„Pro-Viaţa”. 
Iarmarocul de caritate „Învăţăm să dăruim cu suflet”, 5 octombrie – organizată de IET nr. 16, 
mun. Soroca. 
O speranţă în viitor, 5 octombrie – organizată de IET nr. 15, mun. Soroca. 
Fiecărui cititor  cartea sa, 5 octobrie – organizată de Biblioteca „M. Sadovenu”.  
Animarea timpului liber copiilor din grădiniţe, 5 octombrie – organizată de CRT Dacia. 
Colectarea de cărţi în toate instituţiile de învăţământ, 5 octombrie – organizată de CRT Dacia. 
Maraton „Hai în gaşca voluntarilor”, 5 octombrie – organizată de CRT Dacia. 
Salubrizarea parcului „Paradis”, 5 octombrie – organizată de Primăria mun. Soroca, Serviciul de 
amenajare. 
Flash-mob „Hai în gaşca voluntarilor”, 6 octombrie – organizată de CRT Dacia. 
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Promovarea voluntariatului în Soroca „Hai în gaşca voluntarilor”, 7 octombrie – organizată de 
Centrul „Pro-Viaţa”. 
 
 

Raionul Strășeni 

 

Drumeții fară internet, 1 octombrie 

 

A.O. Creativ-Art a organizat o manifestație culturală fără 

internet în cadrul căreia a fost parcurs un traseu turistic și au 

fost deacoperite tradițiile din zonă. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Cu drag penru bunei, 2 octombrie 
A.O. Neoumanist a organizat un concert dedicat Zilei 
Internationale a Persoanelor in Etate cu participarea 
vountarilor din Olanda. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

Desfasurarea atelierulii Creativ Kids, 3 octombrie 

 

Biblioteca Publica Raionala M. Sadoveanu a organizat un 

ateliar cu implicarea copiilor din localitate. Poze pot fi 

accesate aici.  

 

 

 

 

 

Doctorii în actiune la biblioteca, 4 octombrie 

 

 

Biblioteca Publica Raionala M. Sadoveanu a organizat o 

activitate de reparație a cărților din bibliotecă. Poze pot fi 

accesate aici.   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/139690500317593/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216933183223705&set=pcb.10216933244905247&type=3&theater
https://www.facebook.com/227076800992521/photos/pcb.690048848028645/690040391362824/?type=3&theater
https://www.facebook.com/227076800992521/photos/pcb.691086371258226/691085764591620/?type=3&theater


 

175 
 

Dragostea pentru virsta a treia, 5 octombrie 

 

Activitatea organziată de A.O. Neoumanist a avut drept scop, 

determinarea impactului povețelor vârstnicilor asupra vieții 

tinerilor, a foștilor și actualilor studenți ai USM, 

Departamentului Sociologie și Asistență Socială, facultății 

Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

Voluntarii in actiune, 6 octombrie 
În cadrul activității organizate de Biblioteca Publica Vorniceni, 

voluntarii au invitat primarul satului la masa rotundă unde s-

au întrebările cu care sau confruntat ei și împreună au găsit 

soluții de rezolvare. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

În raionul Strășeni s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Strășeni SNV 2018: 

Unde-s multi puterea creste, 4 octombrie – organizată de Centru pentru copii Prometeu. 
  
 

Raionul Șoldănești 

 

Coordonatoarea Raională SNV 2018 Șoldănești nu a expediat la TDV datele cu privire la 

implicarea în SNV.  

 

 

Raionul Ștefan Vodă 

 

 

În raionul Ștefan Vodă s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Ștefan Vodă SNV 2018: 

Ziua persoanelor cu dizabilități, 1 octombrie – organizată de A.O. Keystone Moldova. 

Voluntariat la biblioteca, 1-7 octombrie – organizată de BP Caplani. 

Îngrijirea oamenilor în etate singuratici la domiciliu, 1 octombrie – organizată de CSPT „Iunona”. 
Vrei o schimbare? Fii voluntar!, 1 octombrie – organizată de Consiliul elevilor din gimnaziul 

„Ștefan Culea” din s. Tudora. 

Spitalul cărții, 1-5 octombrie – organizată de Biblioteca publică Ștefan Vodă. 

Teatrul  interactiv pentru copii în limba engleză, 1-6 octombrie – organizată de Biblioteca Publică 

Șt.Vodă. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044786862369535&set=pcb.1044788269036061&type=3&theater
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Campania de Free-hugs-îmbrățișări gratuite, 2 octombrie – organizată de I.P. L.T. „Ștefan Vodă”. 
Caravana bunătății, 2 octombrie – organizată de bisericile „Sf.Ioan Botezătorul” or. Șt. Vodă, 
„Cuvioasa Parasccheva” s.Olănești, „Sf. Averkie” s.Tudora, „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” s. 
Ermoclia, 
„Înălțarea Domnului” s.Purcari și „Acoperământul Maicii Domnului”s. Carahasani. 
Povești  de viață, 2 octombrie – organizată de Biblioteca publică Ștefan Vodă. 
Instruire la tema „Depresia”, 3 octombrie – organizată de IMSP CS Ștefan Vodă. 
Memoriu istoric de artă monumentală, 3 octombrie – organizată de Consiliul raional Ștefan Vodă. 

Satul meu mândria mea, 3 octombrie – organizată de A.O. Keystone Moldova. 

Bine faci, bine găsești, 3 octombrie – organizată de A.O. Keystone Moldova și Centrul comunitar 

Unitate(CCU) din s.Tudora. 

Hai sa facem curatene la cismea, 3 octombrie – organizată de BP Caplani. 

Marș de promovare a  lecturii, 3 octombrie – organizată de BP Ștefan Vodă.  
Acțiune de donare de jucării, 4 octombrie – organizată de I.P. L.T. „Ștefan Vodă”. 
O viață sănătoasă-generației tinere, 4 octombrie – organizată de A.O. Keystone Moldova. 
Săptămâna Voluntariatului alături de BP ȘtefanVodă, 4 octombrie – organizată de BP 

ȘtefanVodă. 

Teambuilding, 4 octombrie – organizată de Direcția regională Est a Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră. 

Curtea bunicii, 5 octombrie – Centrul raional de creație al copiilor și adolescenților „Ștefan Vodă”. 
Atelier VIP- Voluntar Implicat și pregătit, 5 octombrie – organizată de ONG „Aripi Europene”. 
Voluntariat hand-madem 5 octombrie – organizată de Fondul  pentru Tineri „Ștefan Vodă”. 

Amenajarea terenurilor de joacă a copiilor, 5 octombrie – organizată de CSPT „Iunona”. 
Vocea noastră contează, 6 octombrie – organizată de Popușoi Rodica. 

Împreună pentru mediul înconjurător, 6 octombrie – organizată de I.P. L.T. „Ștefan Vodă”. 
Ștefan-Vodă Pedalează „Veniți cu Noi”, 7 octombrie – organizată de Fondul pentru Tineri Ștefan 

Vodă. 

Informarea „Mă afirm fără alcool, tutun și droguri”, 7 octombrie – organizată de CSPT „Iunona” 
 

Raionul Taraclia 

 

Книга моей библиотеки, 1 октября 

 

Гимназия г. Тараклия организовало мероприятие где 

Каждый класс дарил библиотеке новую, полезную книгу. 

Фотографии можно смотреть здесь. 

 

 

 

Концертная программа, 1 октября 

 

Гимназия-д.сад с. Мусаиту и ДК с. Мусаиту организовали 
концертную программу ко дню пожилого человка с 
участием уч-ся гимназии. Фотографии можно смотреть 
здесь. 

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/a.1420007574743635/1829221570488898/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/a.1420007574743635/1886498368094551/?type=3&theater
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Natura în mîinele noastre, 1 octombrie 

 

 

Parlamentul elevilor din Gimnaziul s. Albota de Jos a 

organizat o activitate de sădire a pomilor. Poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

 

 

 

 

Акция «Дарить тепло и радость людям» , 2 октября 

 

Гимназия- д.сад с. Мусаиту организовали волонтёрскую 
поши молодым людей. Фотографии можно смотреть 
здесь. 
 

 

 

 

 

Haideți  să fim mai buni, 2 octombrie 

 

 

Parlamentul elevilor din Gimnaziul s. Albota de Jos a ajutat 

pensionarii cu treburile castnice. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подари ребёнку игрушку!, 4 октября 
 
Волонтёры из Гимназия г. Тараклия дарили детям, 
попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, игрушку. 
Фотографии можно смотреть здесь.  
 
 

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1886542804756774/1886542468090141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/a.1420007574743635/1886494751428246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1886540304757024/1886535611424160/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1829217940489261/1829217130489342/?type=3&theater
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Чистое село, 4 октября 
 
 
Гимназия- д.сад с. Мусаиту организовали уборку 
территории. Фотографии можно смотреть здесь. 
 

 

 

 

 

В районе Тараклия были проведены следующие волонтерские мероприятия, которые можно 
найти в Районном календаре SNV 2018 Тараклия: 
Помощь пожилым пенсионерам, 2-3 октября – Гимназия Будэй. 

Чистый двор – чистая страна, 3 октября – Гимназия им. Ген. И.Инзова г. Тараклия. 
Бесплатный кинопоказ для молодежи г. Тараклия, 7 октября – «Школа лидера», Дом 

творчества Тараклия 

 

Raionul Telenești 

 

Coordonatorul SNV 2018 Telenești nu a expediat la TDV datele cu privire la implicarea în SNV.  

 

Raionul Ungheni 

 

Acțiune de igienizare in comunitate!, 1 octombrie 

 

 

La activitatea organizată de L.T. „A. Mateevici”, volutnarii au 

încertat să schimbe starea de lucru în comunitate la capitolul 

curățenie. Poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

Cartea-obiect cultural prin prisma voluntariatului, 1 octombrie 

 

Gimnaziul Negurenii Vechi a organizat o acțiune de 

colectare/donare a cărților pentru biblioteca școlii cu scop de 

îmbogățire a fondului de carte. Poze pot pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1886497041428017/1886496224761432/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644169499313728&set=pcb.321644941952684&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644172399313438&set=pcb.321647608619084&type=3&theater
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De la inimă la inimă, 1 octombrie 

Consiliul Elevilor I.P. Gimnaziul Todireşti a colectat mijloace 

bănești pentru susținerea unei eleve din clasa a III-a, bolnavă 

de cancer, internată în Institutul Oncologic, or. Chișinău. Poze 

pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Masterclass, 1 octombrie  
 
 
Voluntarii din I.P. L.T. Sculeni au învățat micuții din clasele 
primare cum se confecționează flori din hârtie pentru a le 
face cadou celor apropiați. Mai multe poze pot fi accesate 
aici.    
 

 

 

 

 

 

Lansarea oficială a SNV 2018, 1 octombrie 

 

La careul de lucru I.P. L.T. Sculeni s-a lansat oficial  SNV 2018 

la nivel de instituție și a fost făcută trecerea în revistă a unor 

acțiuni, activități orgamozate pe parcursul anului de studii 

precedent. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 
 

Acțiuni de salubrizare a parcului din sat, 1 octombrie 

 

I.P. L.T. Sculeni a salubrizat parcul din sat și a terenul aferent. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644170739313604&set=pcb.321645545285957&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825496187814956&set=pcb.321661708617674&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825493267815248&set=pcb.321658878617957&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825499267814648&set=pcb.321662895284222&type=3&theater
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O floare și un gând bun pentru suflet, 1 octombrie 

 

Consiliul Elevilor din L.T. „V.Alecsandri” a organziat o 

activitate de caritate pentru persoanele vârstnice. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

O mână de ajutor bibliotecii, 1 octombrie 

 

Voluntarii L.T. „M. Eminescu” împreună cu bibliotecara au 

ordonat cărțile în depozit, șters praful de pe rafturile din 

depozit și sala de lectură , au agățat  numele  autorilor, a 

tematicilor din cărți pentru a fi mai ușor de găsit o carte ori 

alta. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

O ceapă şi un cartof, 1 octombrie  

 

 

L.T. „Ion Creangă” a organizat o activitate de binefacere / 
colectare de legume pentru cei mai trişti ca noi. Poze pot fi 
accesate aici.  
 

 

 

 

Maraton ,, De suflet, de sănătate ”, 1 – 4 octombrie  

 Elevii și părinții din L.T. „Ion Creangă” au colectat produse 
alimentare (zahăr, crupe, paste făinoase, fructe) pentru Azilul 
de bătrâni din Orașul Ungheni. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132606746891570&set=pcb.1132606840224894&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132627873556124&set=pcb.1132627930222785&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130090667143178&set=pcb.1130164843802427&type=3&theater
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Amenajarea staţiei de autobuz, 2 octombrie 

 

 

Voluntarii din Gimnaziul „Grigore Vieru” s.Ţîghira au vopsit 

pereții stației de autobuze și au făcut curățenie în preajma 

acesteia. Mai multe poze pot fi accesate aici. 

 

 

 

 

Reparația gardului, 2 octombrie 

 

Voluntarii din Gimnaziul „Grigore Vieru” s.Ţîghira au reparat 

o porțiune de gard din sat. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

Tîrg de caritate, 2 octombrie 

 

Volutnarii din Gimnaziul „Savciuc Mihail” au organizat o 
acțiune de colectare de donații pentru copiii cu dizabilități și 
orfani. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

Ajută mediul înconjurător, 2 octombrie 

 

 
Volutnarii din Gimnaziul „Savciuc Mihail” au adunat gunoiul 
din preajma satului Bușila. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644175262646485&set=pcb.321650638618781&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644171729313505&set=pcb.321646361952542&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644175909313087&set=pcb.321651225285389&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644175909313087&set=pcb.321651225285389&type=3&theater
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Te susținem, dascăle, 2 octombrie 

 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul Todireşti s-au deplasat la 

domiciliul dascălilor pensionari pentru ca să-i ajute la diferite 

lucrări. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

De la inimă la inimă, 2 octombrie 

 

 
Voluntarii din I.P. Gimnaziul „Ion Vatamanu” au colectat 
copturi, fructe, legume, haine și au mers cu colete la copii din 
familii social vulnerabile și bătrânii singuratici din localitate. 
Mai multe poze pot fi găsite aici.  
 

 

 

 

 

 

 

O oră de voluntariat la bătrânii singuratici, 2 octombrie  

 

Volutnarii din I.P. Gimnaziul „Ion Vatamanu” au acordat 
ajutor la lucrările agricole, pregătirea pentru sezonul rece, 
cureîțenie în curte la bătrânii singuratici din sat. Poze pot fi 
accesate aici.  
 

 

Hai cu noi la școală, 2 octombrie  

 

Voluntarii din Gimnaziul „Gaudeamus”, s. Petrești au colectat 

rechizite școlare și le-au donat elevilor din familii social 

vulnerabile. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644174542646557&set=pcb.321650038618841&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644167625980582&set=pcb.321643358619509&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644186519312026&set=gm.321660128617832&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825458111152097&set=pcb.321641268619718&type=3&theater
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Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Florești, 2 otombrie 

În cadrul SNV, voluntarii Bibliotecii Publice Florești au 

participat la diferite activităţi de promovare a bibliotecii, 

inclusiv au creat filmuleţe de promovare, fluturaşi, au organiza 

un Flashmob de promovare a serviciilor oferite de biblioteca. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

Протяни руку помощи, 2 октября 

 

Ученический сенат «НАДЕЖДА» гимназии Чоропкань 

организовали помощь инвалидам и старикам, убрали  

территорию  гимназии Чоропкань и поздравили  надом  

ветеранов ВОВ. Фотографии можно смотреть здесь. 

 

 

Îngrijind monumente - salvăm istoria!, 2 octombrie 

 

Volutnarii din L.T. „M. Eminescu” au salubrizat terenul aferent 

complexului memorial al celui de-al II-lea Război Mondial. 

Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Curățirea izvoarelor de lângă lacul Delia, 2 octombrie 

 

 

Voluntarii din L.T. „A. Pușkin” au curățat teritoriul adiacent 

izvorului de lângă râul Delia. Mai multe poze pot fi accesate 

aici.  

 

 

 

 

Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, 2 octombrie 

 

 

Volutnarii din L.T. „Gheorghe Asachi” au oferit ajutor 
familiilor social vulnerabile. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825468411151067&set=pcb.321645931952585&type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1886497041428017/1886496224761432/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132628576889387&set=a.600040406814876&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132582246894020&set=pcb.1132582873560624&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132596386892606&set=pcb.1132596510225927&type=3&theater


 

184 
 

Dai carte – ai parte, 2 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. „Ion Creangă” au organizat o donație de 
carte pentru biblioteca liceului și au reparat cărțile 
deteriorate. Mai multe poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

Ești informat – ești protejat, 2 octombrie  

 

 

Consiliul școlar al elevilor din L.T. „Ion Creangă” a distribuit 
pliante despore bolule de sezon și rujeola. Mai multe pozee 
pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O casă îngrijită-o bătrânică fericită, 3 octombrie 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul „Andrei Chivriga”, comuna Valea 

Mare au acordat o mână de ajutor unei batrânici 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

În vizită la unii mai triști ca noi, 3 octombrie 

Volutnarii din L.T. „M. Eminescu” au organizat un program 

artistic și au colectat coșuri cu fructe  pentru beneficiarii 

centrului „Casa pentru toți”.  Ulterior, aceștia au organizat un 

flash mob dedicat luptei cu discriminarea personelor cu 

autizmși dizabilități fizice,  cu genericul ”Toți copii visează la 

fel!”. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130175980467980&set=pcb.1130176397134605&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1128991967253048&set=pcb.1128992943919617&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825542967810278&set=pcb.321686498615195&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1812307925534325&set=pcb.1812308595534258&type=3&theater
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O oră de voluntariat la pedagogii pensionari, 3 octombrie 

 

 

Voluntarii din Gimnaziul Negurenii Vechi au ajutat pedagogii 

pensionari la treburile  din gospodărie, inclusiv curățirea 

porumbului, tăierea lemnelor, aprovizionarea cu apă pătabilă 

etc. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua filmului, 3 octombrie 

 

Consiliul școlar al elevilor din L.T. „Ion Creangă” a colectat 

mijloace bănești pentru a ajuta familiile copiilor bolnavi de 

diabet. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 
 

 

O nouă viață cărților, 3 octombrie 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul Cornești au organizat un atelier în 

tadrul căruia au reparat cărțile bibliotecii pentru a le prelungi 

viața. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Un sat curat fără gunoiști, 3 octombrie 

 

Consiliul Elevilor din Gimnaziul Bunbăta a organziat o 

actovotate de colectare a deșeurilor de pe străzile centrale ale 

satului Bunbăta. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644173172646694&set=pcb.321648378619007&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1128995470586031&set=pcb.1128997760585802&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1083428351833329&set=pcb.1083428895166608&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644176965979648&set=pcb.321652128618632&type=3&theater
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O mână de autor unui dascăl, 4 octombrie 

 

Voltunarii din I.P. Gimaziul „Gaudeamus” au efectuat lucrări 

agricole în grădină unei profesoare care are nevoie de ajutor. 

Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

Împreună pentru un sat mai curat, 4 octombrie 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul Zagarancea au făcut curățenie la 

marginea satului. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

Promovarea modului de viață sănătos, 4 octombrie 

 

 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul Buciumeni au informat, în cadrul 
orelor de diriginție, despre efectele negative și consecințele 
utilizării nicotinei, alcoolului și altor droguri. Mai multe poze 
pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

Să dăm viață cărților, 4 octombrie 

 

Voluntarii din I.P. L.T. Sculeni au organizat o acțiune de 

reparație a cărților deteriorate din biblioteca liceului. Mai 

multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825476654483576&set=pcb.321651481952030&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825471234484118&set=pcb.321648081952370&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825503644480877&set=pcb.321665181950660&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825483164482925&set=pcb.321653748618470&type=3&theater
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Acțiune de caritate, 4 octombrie 

 

 

Voluntarii din I.P. Gimnaziul Gherman, Rădenii Vechi au 

organizat un iarmarol la școală iar banii colectați au fist 

folosiți pentru a colete cu produse pentru bătrâni. Mai multe 

poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fii voluntar activ, 4 octombrie  

 

 

Clubul de dezbateri „IDEEA” L.T. „V. Alecsandri” a organizat 
dezbater pla tema volutnariatului. Mai multe poze pot fi 
accesate aici. 
 
 
 

 
Colectare de produse alimentare și vizite la domiciliu lucrătorilor în etate din instituție, 4 
octombrie 

 

 

 

Voluntarii din I.P. Școala Primară „Spiridon Vangheli” au 

colectat produse alimentare și le-au dus la lucrătorii în etate 

ce au activat anteriror în isntituție. Mai multe poze pot di 

accesate aici.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825485084482733&set=pcb.321654518618393&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132604060225172&set=pcb.1132604303558481&type=3&theater
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2192023487687820&id=100006405694034
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Dascăle, măria ta, 4 octombrie 

 

 

 

 

Voluntarii din L.T. „Gheorghe Asachi” Au colectat ajutor 
material pentru pedagogii pensionari. Poze pot fi accesate aici.  
 

 

 

 

 

 

Acțiuni de salubrizare, 4 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. „Ion Creangă” teritoriul aferent liceului, str. 

Ștefan cel Mare nr. 159, nr. 163, Petru Rareș nr. 10 și parcul 

„Bucuria copiilor” din cartierul Dănuțeni. Mai multe poze pot fi 

acceaste aici.  

 

 

 

 

Ajutor în grădina unei persoanei cu dizabilități, 4 octombrie 

 

Volutnarii din L.T. „Ion Creangă” au colectat deșeurile, 
frunzele uscate și au săpat în grădină. Mai multe poze pot fi 
accsate aici.  
 

 

 

 

 

Акция благотворительности в помощь малоимущим семьям лицея, 4 октября 

 

Волонтеры из Теоретического Лицея А. Пушкин собрали 

одежду и обувь для малоимущих семьх. Фотографии 

можно смотреть здесь. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132598520225726&set=a.600040406814876&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1131347170350861&set=pcb.1131349110350667&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130164657135779&set=pcb.1130164843802427&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132578623561049&set=pcb.1132578786894366&type=3&theater
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Мы дарим вам тепло своим сердцем, 4 октября 

 

Волонтеры из Гимназии Чоропкань организовали урок 

милосердия «Доброта нужна всем»; беседа «Волонтёр 

звучит гордо»; интерактивная игра «Волонтёр – 

этоздорово». Фотографии можно смотреть здесь. 

 

 

 

 

Salubrizare și vopsirea literelor ce constituie denumirea orașului, 5 octombrie 

 

Voluntarii din L.T. „M. Eminescu” au vopsit semnul ce 

marchează denumirea orașușui cu var alb și au instalat o 

plăcuță ce atenționează despre faptul că zona nu este  o 

gunoiște improvizată. Mai multe poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

 

Vizite la domiciliul cadrelor didactice – pensionare, 5 octombrie  

 

Voluntarii din L.T. „Ion Creangă” au vizitat și au felicitat 

cadrele didactice pensionare cu ziua profesională a 

lucrătorilor din învățîmânt. Mai mult epoze pot fi accesate 

aici. 

 

 

 

 

Demararea proiectului „Baștina mea-Negurenii Vechi”, 7 octombrie 

 

 

Voluntarii Consiliului de Elevi au pregăt terenul de buruieni și 

alte deșeuri, au adunat pietrele și au săpat șănțulețe pentru a 

scrie din piatră „Negurenii Vechi”. Poze pot fi accesate aici.  

 

 

 

În raionul Ungheni s-au desfășurat aceste activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Strășeni SNV 2018: 

Acţiune de caritate „Din inimă pentru inimă”, 1 - 4 octombrie – organizată de Filiala Corneşti a 

Centrului Raional de Tineret Ungheni şi Consiliul Local al Tinerilor Corneşti. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132578623561049&set=pcb.1132578786894366&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1812302758868175&set=pcb.1812306248867826&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132630276889217&set=pcb.1132630400222538&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644179715979373&set=pcb.321654241951754&type=3&theater
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Spitalul de urgență pentru cărți, 1 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziului Hîrcești. 

Fiți voluntari. Lumea are nevoie de noi, 1 otombrie – organziată de Consiliul Elevilor din Gimnaziul 

Costuleni. 

Ajutor persoanelor în etate, 1 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Morenii Noi. 

Colectarea coletelor pentru copiii din familiile defavorizate, 1 octombrie – organizată de I.P. 
Gimnaziul Frăsinești. 
Hai în gașca voluntarilor!, 1 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Mănoilești. 

De la inimă la inimă, 1 octombrie – organizată de L.T. „Gheorghe Asachi”. 
De la inimă la inimă, 1 octombrie – organizată de Centrul Raional de Creație a Copiilor (CRCC) 
Ungheni. 
Acordarea ajutorului persoanelor cu dezabilităţi în gospodărie, 1 octombrie –  organziată de I.P. 
Gimnaziul Năpădeni. 
Târgul carității, 2 octombrie – organizată de L.T. „A. Mateevici” și A.O. „Moștenitorul”. 
Să-i ajutăm pe cei mai trişti ca noi, 2 octombrie – organziată de I.P. Gimnaziul Chirileni și Consiliul 
Local al Tinerilor. 
Cu recunoștință și durere, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi. 
Legământ între generații, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Teşcureni. 
Sesiune de informare ”Stereotipuri și prejudecăţi”, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul 

Cornești. 

De la inimă la inimă, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

Flash-mob Zebra: „Aceasta este trecere de pietoni, nu cimitir!”, 2 octombrie – organizată de 

Gimnaziul Hîrcești. 

Târg, 2 octombrie – organizată de Gimnzaziul Costuleni. 

Tot ce e frumos se vede, 2 octombrie – organizată de Gimnzaziul Costuleni. 

Ecologizarea zonei spre fântâna cetățeanului Bujor, 2 octombrie – organizată de Gimnzaziul 

Cetireni. 

Sunt asigurat, sunt protejat!, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Frăsinești. 

Împreună facem ziua bună, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile Vasilache”, s. Unţeşti. 

Voluntariat pentru dascălii în etate din s.Zagarancea, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul 

Zagarancea. 

De la inimă la inimă, 2 octombrie – organizată de I.P. l.T. Sculeni.  

Curățenie în ograda școlii, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Florițoaia Nouă. 

O picătură de bucurie pentru cei mai triști ca noi, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul 

Sinești. 

Activități de salubrizare, 2 octombrie – organizată de Centrul Raional de Creația al Copiilor. 

Zâmbetul bătrânilor în sufletul tinerilor, 2 octombrie – organizată de Centrul Raional de Creația al 

Copiilor. 

Plantarea unei parcelede pământ cu butași de trandafir și bulbi de lalele, 2 octombrie – 

organizată de I.P. Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s. Condrăteşti. 

Lucrări de salubrizare în cimitir, 2-4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul „Pavel Buruiană”. 

Donăm câte o jucărie pentru grădinița dragă, 2 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Bumbăta. 
Nu v-am uitat, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

Un mediu curat, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

Unde-s mulți, necazurile sunt mai puține, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 
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Mână de la mână, facem o viață mai bună, 3 octombrie – organizată de Gomnaziul Costuleni. 

Dialogul generațiilor, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

Repararea unei porțiuni de gard al unei persoane în etate din sat, 3 octombrie – organizată de 
Gimnaziul „Grigore Vieru” s. Țîghira. 

Ecologizarea zonei spre fântâna cetățeanului Bujor, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul 
Cetireni. 

Reparația cărților din biblioteca școlară, 3 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Frăsinești. 
Dragi învățători noi vă iubim, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile Vasilache” s. Unțești. 

Un copil educat-Un bătrân ajutat, 3 octombrie – organizată de I.P. Gimnazia „Andrei Chivriga”, 
comuna Valea Mare. 
Hai la grădină!, 3 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Mănoilești. 
Acțiunea de caritate „Bună ziua,dascăl!”, 3 octombrie – organizată de L.T. „A.Pușkin”. 

Hai să învățăm împreună, 3 octombrie – organziată de Gimnaziul Florițoaia Nouă . 

Acțiune de ajutor în gospodăria pedagogilor-pensionari, 3 octombrie – organizată de Consiliul 
elevilor din Gimnaziul „D. Cantemir”. 
Ajutor profesorilor pensionary, 3 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Sinești. 

Ajutor  profesorilor care nu mai activează în școală, 3 octombrie – organiată de I.P. Gimnaziul 
Năpădeni. 
Lucrări de salubrizare la izvorul de la marginea satului, 3 octombrie – organziată de .P. Gimnaziul 

„Pavel Buruiană”, s. Condrăteşti. 

Acțiune culturală-La sfat cu bunica!, 3 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Rădenii Vechi. 
Salubrizarea Parcului Central din mun. Ungheni, 3 octombrie – organizată de Biroul de 

Probațiune Uncheni. 

Un arbore în amintire, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

Fiecare strop contează, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Hîrcești. 

Activitate de salubrizare, 4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Frăsinești. 

Acțiune de caritate pentru o elevă, 4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Mănoilești. 

Hai în gașca voluntarilor, 4 octombrie – organizată de L.T. „Gheorghe Asachi”. 

Îngrijirea mormintelor profesorilor decedați, 4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Sinești. 

Depunerea de flori la mormintele profesorilor decedați, 4 octombrie – organizată de I.P. 
Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s. Condrăteşti. 
Lucrări de salubrizare a pârăiașului, 4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul „Pavel Buruiană”, 

s. Condrăteşti. 

Acțiune de caritate, 4 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Rădeni. 

Un mediu  curat, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni. 

O floare pentru școala mea, 5 octombrie – organziată de Gimnaziul Costuleni. 

Freeclass de promovare a voluntariatului ”Fii Voluntar pentru comunitatea ta”, 5 octombrie –

rganizată de Centrul Raional de Tineret Ungheni. 

Masă rotundă ”Voluntariatul la tine acasă!”, 5 octombrie – organziată de Filiala Corneşti a 

Centrului Raional de Tineret Ungheni şi Consiliul Local al Tinerilor Corneşti. 

Acte de binefacere ,,Fă bine aproapelui tău'', 5 octombrie – organziată de Gimnaziul Cetireni. 

Ochii sufletului, 5 octombrie – organziată de Gimnaziul Hîrcești. 

Activitate de salubrizare la cimitirul vechi al satului, 5 octombrie – organziată de I.P. Gimnaziul 

Frăsinești. 
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Ajutor profesorilor-pensionari din localitate, 5 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul 
Mănoilești. 
O stație, o mahala fără deșeuri aruncate la întâmplare, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul 

Florițoaia Nouă. 

Amenajare  şi curăţenie în preajma bisericii din localitate, 5 octombrie – organziată de Gimnaziul 

Florițoaia Nouă. 

Flori pentru persoanele importante în viața noastră, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul 

„D.Cantemir” și Consiliul Elevilor. 

O floare pentru dascăli, 5 octombrie – organziată de I.P. Gimnaziul Sinești. 

O rază de lumină şi speranţă în sufletele copiilor de la Centrul de Fiziopneomologie din 
or.Cornești, 5 octombrie – organziată de I.P. Gimnaziul Cornești și Consiliul Tinerilor. 
Îngrijirea fântânii din centrul satului, 5 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Năpădeni. 
Hai cu noi la ajutor!, 5 octombrie – organizată de I.P. L.T. Sculeni. 
Un dar pentru cel de acasă!, 5 octombrie – organizată de I.P.Gimnaziul Alexeevca și Consiliul 
elevilor. 
Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, 7 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Morenii Noi. 

 

 

Вулканешты 

 

 

Что такое волонтерство и как ты можешь стать полезным обществу? 2 октября   

 

 

Сотрудники Инспектората полиции г. Вулканешты 

показали ученикам лицеия им. А. Должненко фильм о 

волонтерстве и раздали информационные буклеты. 

 

 

 

Общение с “Живой историей”, 3 октября 

 

Инициативная группа «Vocea liceului», теоретический 

лицей «Luceafărul»  организовали визит к семьи Костевых. 

В рамках визита, волонтёры вручили подарок, помогали с 

уборкой двора и очистили траву.   

 

 

Санитарная очистка территории  автобусной станции около з/с «Lukoil», 4 октября 

 

Инициативная группа «Vocea liceului», теоретический 

лицей «Luceafărul» организовали уборку территории, 

очистили траву и покрасили стены остановки.  
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Игрушки для самых маленьких, 5 октября 

 

Инициативная группа «Vocea liceului», теоретический 

лицей «Luceafărul» вместе с учениками, учителями и 

работниками лицея  и жителями города Вулканешты будут 

собрали игрушки. Затем,  4 группы учеников  

распределили эти игрушки по группам детского сада и 

организовали  игры с малышами. 

 

 

Санитарная очистка территории городского стадиона, 6 октября  

 

 

Инициативная группа спортсменов, Вулканешты и ОО 

“Патриот” города Вулканешты убрали территорию городского 

стадиона.  
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Asociaţia Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) 

Este o organizație nonguvernamentală, cu o filială în Bălţi, a cărei 

misiune este de a implica întreaga societate din Republica Moldova 

în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viață, 

dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. TDV menţine 

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat, a cărei prioritate este dezvoltarea unor relaţii de 

colaborare cu instituţii / organizaţii naţionale şi internaţionale în 

vederea consolidării sectorului ONG din Republica Moldova, prin 

punerea în aplicare a cadrului legal cu privire la voluntariat şi 

crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat. 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) 

Este o organizaţie umbrelă pentru organizaţiile active în sectorul voluntariat de pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, a cărei misiune este de a promova cele mai importante 

evenimente naţionale de voluntariat şi politicile de stimulare a voluntariatului. Scopul Coaliţiei 

Voluntariat este de a promova şi de a facilita implicarea cetățenilor în activităţi de voluntariat 

organizate de entităţi juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORII SNV 2018 
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Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2018 

1. Anenii Noi, Tatiana LAPICUS, Coordonatoare Raională SNV Anenii Noi; Specialistă principală, 
protecţia drepturilor copilului, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Consiliul Raional 
Anenii Noi: tatiana.lapicus@bk.ru, 067 695 994. 

2. Basarabeasca, Pavel IOVCEV, Coordonator Raional SNV Basarabeasca; Coordonator de voluntari, 
A.O. Feedback: feedback.ngo@gmail.com, 069 224 112. 

3. Briceni, Veronica COSTAȘ, Coordonatoare Raională SNV Briceni; Specialist principal, Direcția 
Învățământ, Consiliul Raional Briceni: veronica.costas@mail.ru, 069 235 173 / 024 723856. 

4. Cahul, Mihaela Forțu, Coordonatoare Raională SNV Cahul; Coordonatoare de program, A.O. 
Perspectiva: mihaela.fortu97@gmail.com, 078 597 611. 

5. Cantemir, Tatiana BARANOV, Coordonatoare Raională SNV Cantemir; Specialistă principală, 
Serviciul Cultură și Turism, Consiliul Raional Cantemir: cultura.cantemir@gmail.com, 079 018 955. 

6. Călărași, Zinaida BĂDĂRĂU, Coordonatoare Raională SNV Călărași; Vicepreşedintă, Consiliul Raional 
Călărași: ztulbu@mail.ru, 067 663 078. 

7. Căuşeni, Vera CIUCHITU, Coordonatoare Raională SNV Căușeni; Preşedintă, Asociaţia Psihologilor 
Tighina: v_ciuchitu@yahoo.com, 069 086 731. 

8. Cimişlia, Iulia COJOCARU, Coordonatoare Raională SNV Cimișlia; Șefa secției cultură, Consiliul 
Raional Cimișlia: cojocaruiulia7@yahoo.com, 024 122 746. 

9. Ceadîr-Lunga – Irina OMELCIUC, Administrația raională Ceadîr-Lunga,zemleaniceka@mail.ru, 061 
114 115 

10. Comrat, Olga TRETIAC, Direcția principală tineret și sport, Comitetul Executiv, UTAG, ol-
tretyak@mail.ru, 069 624 631 

11. Criuleni, Renata UNGUREAN, Coordonatoare Raională SNV Criuleni; Specialistă în domeniul tineret, 
Consiliul Raional Criuleni: renataungurean@mail.ru, 060 099 916. 

12. Dondușeni, Victoria COJOCARU, Coordonatoare Raională SNV Dondușeni; A.O. Tinerele Femei 
Cernoleuca: cojocarus.vi@gmail.com, 079 383 388 (nu a expediat datele din Raionul Dondușeni cu 
privire la implicarea în SNV 2018). 

13. Drochia, Vera FLOCEA, Coordonatoare Raională SNV Drochia; Direcția Învățământ Drochia, 
Responsabilă pentru activitate educativă, Consiliul Raional Drochia: vflocea@gmail.com, 068 954 
340. 

14. Dubăsari, Svetlana ISAICUL, Coordonatoare Raională SNV Dubăsari; Specialistă-coordonatoare, 
metodistă, Direcția învățământ general, Consiliul Raional Dubăsari: luminisaicul@gmail.com, 068 
921 379. 

15. Edineţ, Diana RUSU, Coordonatoare Raională SNV Edineț; Specialistă principală, Direcția de 
asistență socială și protecție a familiei, Consiliul Raional Edineț: dayna2408@mail.ru, 060 483 185. 

16. Fălești, Viorica HAREA, Coordonatoare Raională SNV Fălești; Centrul de Creație pentru Copii și 
Tineri ”L. Găină”, Consiliul Raional Fălești: crrtfalesti@mail.ru, 067 131 674. 

17. Florești, Ina LITRA, Coordonatoare Raională SNV Florești; Șefa Direcției Cultură, Turism Tineret și 
Sport, Consiliul Raional Florești: cultura.floresti@mail.ru, 069 027 199. 

18. Glodeni, Svetlana RUDENCO, Coordonatoare Raională SNV Glodeni; Specialistă în relații cu publicul, 
Consiliul Raional Glodeni: storopei@yahoo.de, 079 413 100. 

19. Hînceşti, Nicolae TAȘCA, Coordonator Raională SNV Hîncești; Manager Centrul Raional în domeniul 
tineret,  Consiliul Raional Hîncești: tascanicolae@gmail.com, 069 977 424. 

20. Ialoveni, Victor PLETOSU, Coordonator Raional SNV Ialoveni; Specialist principal în domeniul 
tineret, Consiliul Raional Ialoveni: victor.pletosu@gmail.com, 068 230 922. 

21. Leova, Ștefan CARADJOV, Coordonator Raional SNV Leova; Specialist Superior Sport și Sport, 
Consiliul Raional Leova: sectiaculturaleova@gmail.com, 068 522 905. 

22. Nisporeni, Angela IONEL, Coordonatoare Raională SNV Nisporeni; Specialistă principală, Secția 
cultură, tineret și sport, Consiliul Raional Nisporeni: angela.ionel2000@gmail, 067 322 685. 

23. Ocnița, Victor URSAN, Coordonator Raional SNV Ocnița; Specialist principal în domeniul tineret și 
sport, Consiliul Raional Ocnița: ursan.victor@mail.ru, 078 882 202. 

24. Orhei, Svetlana TARAS, Coordonatoare Raională SNV Orhei; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor: 
staras.irp@gmail.com, 069 957 700. 
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25. Rezina, Liuba STAVINSCHI, Coordonatoare Raională SNV Rezina; Președintă, A.O. „Nufărul”: 
lstavinschi@mail.ru, 079 779 411. 

26. Rîșcani, Igor GORODEA, Coordonator Raional SNV Rîșcani; Specialist, Direcția Învățământ, Tineret, 
Sport, Consiliul Raional Râșcani:  gorodea_igor@mail.ru, 069 33 80 30. 

27. Sîngerei, Eugen CUCOȘ, Coordonator Raional SNV Sîngerei; Specialist în domeniul tineret și sport, 
Consiliul Raional Sîngerei: cucos.eugen1986@mail.ru, 067 733 000. 

28. Soroca, Natalia COJOCARI, Coordonatoare Raională SNV Soroca; Specialist în domeniul 
tineret, Primăria Soroca: nkojocari77@mail.ru, 069 344 403. 

29. Străşeni, Ecaterina BULICANU, Coordonatoare Raională SNV Strășeni; Asociaţia pentru Educaţie 
Neoumanist: bulicanuecaterina@gmail.com, 079 630 619. 

30. Şoldăneşti, Marina CUCEREANU, Coordonatoare Raională SNV Șoldănești; A.O. Prudens: 
marina.cucereanu@mail.ru, 060 079 962 (nu a expediat datele din Raionul Șoldănești cu privire la 
implicarea în SNV 2018). 

31. Ştefan Vodă, Valentina UȚA, Coordonatoare Raională SNV Ștefan Vodă; Direcţia Cultură, Tineret, 
Sport şi Turism, Consiliul Raional Ștefan Vodă, directiaculturasv@mail.ru, 024 222648 / 067 306 
622. 

32. Taraclia, Victoria VOITOVICI , Coordonatoare Raională SNV Taraclia; Specialistă în domeniul tineret, 
Direcția de Învățământ, Consiliul Raional Taraclia: voitovichviktoria@gmail.com, 079 385 977. 

33. Telenești, Valeriu LAZARENCO, Coordonator Raional SNV Telenești; Jurist, Consiliul Raional 
Telenești: jurist@telenesti.md, 069 364 807 (nu a expediat datele din Raionul Telenești cu privire la 
implicarea în SNV 2018). 

34. Ungheni, Tatiana LAZAR, Coordonatoare Raională SNV Ungheni; Specialistă principală, Direcția 
Învățământ, Tineret și Sport, Consiliul Raional Ungheni: lazar-tatiana@mail.ru, 068 062 504.\ 

35. Vulcănești, Igor PETCU, administrația raionului Vulkănești,  igor.petku@mail.ru, 068 312 469. 
36. Mun. Bălţi, Renata GRĂDINARU, Coordonatoare Municipală SNV Bălți; Președintă, A.O. „Afina”: 

gradinaru.renata@gmail.com, 069 342 988. 
37. Mun. Chişinău, Mihai ROTARU, Coordonator Municipal SNV Chișinău; Coordonator dezvoltare 

organizațională CNTM: mihai.rotaru92@gmail.com, 068 735 839. 
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