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1. Denumirea proiectului: 

CARAVANA UNIRII 

 

2. Denumirea organizatorului: 

 

Asocia ia Ob tească „Onoare, Demnitate i Patrie” (ODIP) 
 

3. Descriereaăsuccint ăaăscopurilorășiămisiuniiăasociațieiă
organizatoare: 

Asociaţia Obşteasc  ,,Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) este o asociaţie 

obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a 

voinţei persoanelor asociate, cu scopul de a promova valorile na ionale române ti i 

de contribui la realizarea reîntregirii neamului românesc. 

Misiunea: Educarea tinerei generaţii prin promovarea culturii româneşti şi a 

implicării tinerilor în cadrul societăţii civile 

Printre scopurile principale ale AO „Onoare, Demnitate i Patrie” se enumeră: 

promovarea tinerilor, promovarea culturii i limbii române, promovarea adevărului 

istoric, educarea tinerei genera ii în spiritul valorilor na ionale române ti, unirea 

Republicii Moldova cu România etc.  

 

4. Scopulășiăobiectivele proiectului: 

 

Scopul proiectului este de a informa corect cetă enii Republicii Moldova cu privire 

la beneficiile apropierii de spa iul european i al unirii cu România.   

 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Organizarea unei campanii de informare la corturi în Chi inău în luna iunie 

2017; 



 

 

- Organizarea unei caravane în localită ile Republicii Moldova în luna iulie 

2017. 

 

5. Loculășiădataădesf șur riiăproiectului: 
 
Durata proiectului – Mai – Iulie 2017 

Loca ia: Republica Moldova  

 

6. Descrierea proiectului: 
 

Un om informat corect este un om de tept. Ghidându-ne după acest principiu, 

Asocia ia Ob tească „Onoare, Demnitate i Patrie” planifică să organizeze unul din 

cele mai ample proiecte ale sale. Fiind la a II-a edi ie, proiectul are scopul să asigure o 

informare corectă i echidistantă a cetă enilor Republicii Moldova, atât din municipiul 

Chi inău, cât i din localită i, cu privire la avantajele apropierii de România i 

Uniunea Europeană. Prima edi ie a proiectului a avut loc în vara anului 2016, timp în 

care aproximativ 100 de voluntari au fost implica i activ în promovarea valorilor 

europene. Proiectul constă în două etape, divizate după criteriul geografic. Prima 

etapă a proiectului presupune organizarea unei ample campanii de informare la corturi 

în municipiul Chi inău. Activitatea presupune amplasarea a 5 corturi în cele mai 

aglomerate locuri din ora , iar voluntarii vor avea misiunea să distribuie pliante, ziare 

i să discute cu oamenii despre beneficiile apropierii de România. În acela i timp, 

voluntarii asocia iei vor strânge semnături pentru unire, care vor fi folosite exclusiv de 

asocia ia ODIP. Corturile vor fi instalate de la ora 11:00 până la 18:00, iar voluntarii 

vor activa din 3 în 3 ore. A doua etapă a proiectului presupune organizarea unei 

caravane a unirii în localită ile Republicii Moldova. Activitatea are scopul de a vorbi 

i informa corect locuitorii din mediul rural, care deseori sunt supu i manipulării i 

influen ei mediatice nefaste. Astfel, vor fi editate i tipărite 100 000 de ziare în 

parteneriat cu publica ia periodică „Ziarul Românesc Liber”. Ziarul va fi tipărit în 

cadrul unei edi ii speciale, care va avea scopul să ilustreze principalele beneficii ale 

apropierii de România, editoriale i alte materiale informative. Timp de o lună, 

voluntarii ODIP vor vizita în jur de 100 de localită i ale Republicii Moldova din 

nordul i sudul Republicii Moldova, adică în localită ile nevizitate în edi ia din anul 



 

 

2016. Voluntarii vor merge din casă în casă, vor discuta cu oamenii, vor afla ce 

necesită i au oamenii din mediul rural i ce a teptări au de la fra ii români pentru a ne 

uni. Cât prive te organizarea logistică a proiectului, voluntarii vor fi caza i în coli, 

grădini e, tabere de odihnă, iar pentru realizarea acestui lucru vor fi stabilite 

parteneriate cu autorită ile publice locale i centrale. Pentru a asigura o mobilitate a 

voluntarilor, vor fi organizate tururi a câte 10 zile.  

Astfel, va fi realizat scopul de bază al asocia iei ODIP, i acela de a promova cultura, 

valorile europene i unirea cu România în rândurile popula iei Republicii Moldova.  

 

7. Actualitatea proiectului 

În urma mai multor sondaje de opinie i a observării noastre după campaniile de 

informare, am constatat o lipsă acută de informare corectă. Din cauza unor surse 

media controlate politic, informa ia este deseori distorsionată i nu este prezentată 

corect. Astfel, ajungem să ne confruntăm cu problema dezinformării oamenilor, care 

nu tiu care sunt avantajele în cazul aderării la Uniunea Europeană, nu cunosc 

beneficiile apropierii de România. Proiectul este pe cât de actual, pe atât de necesar i 

va avea un impact considerabil în rândul societă ii civile. Asta pentru că va implica 

mul i voluntari tineri, care, la rândul lor, vor avea ocazia să discute cu mii de oameni, 

să interac ioneze direct cu cetă enii, să le afle dolean ele i să se implice activ în 

rezolvarea problemelor societă ii.  

 

8. Persoana de contact a proiectului: 

Vlad BILE CHI, 

pre edinte A.O. „Onoare, Demnitate i Patrie” (ODIP) 

Telefon: +373 60 66 88 66 

Email: vladbiletchi@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

               

 

BUGETUL PROIECTULUI 

 

Categoriile de cheltuieli 
Unitatea de 

m sur  

Nr. de 

unit ţi 

 

 

Costul 

unei 

unit ţi  
 

(MDL) 

Suma 

 

 

Suma  

 

 

Suma  

  (MDL) (RON) (EUR) 

1. Cheltuieli directe 
    

  

1.1. Transport 
Serviciu 1 30 000 30 000  

 

6383 

1389 

 

1.2. Editarea i tipărirea ziarelor 
Buc. 100 000 0,35 35 000 

 

7447 

 

1620 

1.3. Cheltuieli de cazare 
contract 10 3000 30 000 

6383 1389 

1.4. Cheltuieli de alimenta ie 
zile 30 1000 30 000 

12766 2778 

       2. Publicitate            

2.1. Flyere buc.   10 000 0,2 2 000 425 93 

2.2. Publicitate în mass-media contract 1 3000 3000 638 139 

2.3. Publicitate pe facebook serviciu 1 2160 2160 460 100 

      3 Cheltuieli indirecte       

3.1 Medicamente Contract 1 5000 5000 1064 231 

Total        137 160 
29 183 6 350 

 

 

*** Pre urile sunt calculate la cursul: 1 RON = 4,7 MDL i 1 EUR = 21,6 MDL 

 

UNIREA – DE LA OM, LA OM! 

UNIREA - DINăCAS ăÎNăCAS ! 

   

 


