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1. Denumirea proiectului: 

TRICOLORăÎNăFIECAREăCAS  

 

2. Denumirea organizatorului: 

 

Asocia iaăOb teasc ă„Onoare,ăDemnitateă iăPatrie”ă(ODIP) 
 

3. Descriereaăsuccint ăaăscopurilorășiămisiuniiăasociațieiă
organizatoare: 

Asociaţia Obşteasc  ,,Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) esteă oă asociaţieă obşteasc ă

neguvernamental ,ă apolitic ,ă nonprofit,ă constituit ă prină liberaă manifestareă aă voinţeiă persoaneloră

asociate, cu scopul de aăpromovaăvalorileăna ionaleăromâne tiă iădeăcontribuiălaărealizareaăreîntregiriiă

neamului românesc. 

Misiunea: Educareaătinereiăgeneraţiiăprinăpromovareaăculturiiăromâneştiăşiăaăimplic riiătineriloră

înăcadrulăsociet ţiiăcivile 

Printre scopurile principale aleăAOă„Onoare,ăDemnitateă iăPatrie”ăseăenumer :ăpromovareaătinerilor,ă

promovareaă culturiiă iă limbiiă române,ă promovareaă adev ruluiă istoric,ă educareaă tinereiă genera iiă înă

spiritul valorilorăna ionaleăromâne ti,ăunirea Republicii Moldova cu România etc.  

 

4. Scopulășiăobiectiveleăproiectului: 
 

Scopul proiectului esteă deă aă promovaă tricolorulă iă valorileă na ionaleă române tiă înă rândurileă

cet enilorăRepubliciiăMoldova.ăă 

 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Promovarea tricolorului prin oferirea cu titlu gratuit a 5000 de drapele tuturor 

celorăcareădorescăs ăarborezeătricolorulălaălocuin aăsa; 



 

 

- Informareaăcet enilorăcuăprivireălaănecesitateaăpromov riiăvalorilorăna ionaleă

române tiăînăconjuncturaăpolitic ăactual . 

 

5. Loculășiădataădesf șur riiăproiectului: 
 

Durata proiectului – August – Octombrie 2017  

Loca ia:ăRepublica Moldova  

 

6. Descrierea proiectului 

 
Înăvremurileădeăgreaăcump n ăna ional ,ăatunciăcândăvalorileăna ionaleăromâne tiăerauăinterzise,ă

tricolorulăaăstatălaăbazaăidentit iiănoastreăna ionaleă iăaăservitădreptăc l uz ăaăp str riiălimbiiăromâne,ă

istorieiăromâne tiă iăculturiiănoastre.ăPân ăînăzileleădeăast zi,ătricolorulăesteăsimbolăalăpatriotismului,ă

ală iubiriiă fa ădeăneamă iă ar .ăDinăp cate,ăconjucturaăpolitic ăactual ăaă reu ităs ăneădezbine,ăs ăneă

insufleă oă alt ă cultur ,ă ună altă tricolor.ă Înă acestă context,ă asocia iaă ob teasc ă „Onoare,ă Demnitateă iă

Patrie”ă(ODIP)ăvaădesf uraăînălunileăaugustă– octombrieă2017ăproiectulă„Tricolorăînăfiecareăcas ”.ă

Astfel,ă peă parcursulă luniiă augustă 2017,ă voluntariiă ODIPă voră împ r iă 25ă deă kilometriă deă panglic ă

tricolor ă tuturoră doritorilor.ă Înă transportulă public,ă înă loca iileă aglomerate,ă înă pie eă sauă localuri,ă

voluntariiă voră d ruiă trec toriloră panglic ă tricolor ă pentruămân ,ă geant ă sauă alteă preferin e.ăAstfel,ă

tricolorulăvaăfiăunăsimbolăalăpatriotismuluiăpentruăfiecareăom,ăcareăvaăaveaăocaziaăs -l poarte zilnic. 

Un metruădeăpanglic ătricolor ăvaăcostaă1ăMDL.ă 

Înăacela iătimp,ăvorăfiăachizi ionateă5000ădeădrapeleătricoloră(f r ăstem ),ălaăunăpre ăredusădeă35ădeă

MDL,ăcareăvorăfiăd ruiteăcuă titluăgratuită tuturorădoritorilor.ăTotăceeaăceăvaă trebuiăs ă fac ăpersoanaă

care dore teă tricolorul,ă vaă fiă s ă neă contactezeă iă s ă vin ă laă sediulă asocia ieiă pentruă aă ridicaă darul.ă

Acesteădrapeleăvorăfiăarborateăpeăcaseleăoamenilor,ăiarăastfelătricolorulăvaăfiăpretutindeni.ăTotodat ,ă

voră fiă achizi ionateă 100ă deă LED-uri în culorile tricolorului, care vor putea fi puse la geamurile 

caselor.ăAstfel,ă peă timpă deă noapte,ă caseleă patrio iloră voră fiă iluminateă înă culorileă drapeluluiă nostruă

tricolor.  

Proiectulă vaă aveaă ună impactă considerabil,ă avândă pesteă 5000ă deă beneficiariă direc i,ă careă voră primiă

drapeleleă respective.ă Astfel,ă tricolorulă vaă fiă oriunde,ă vaă d inuiă peă str zileă ora eloră iă sateloră dină

RepublicaăMoldova.ăTricolorulăvaăfiăunăsimbolăalăpatriotismuluiă iăalăizbânziiăiubiriiăfa ădeăneamulă

românesc.ăProiectulăvaă fiăpromovată intensivăpeă re elele de socializare, prin intermediul flyerelelor, 

afi elor,ăpentruăaăinformaăcâtămaiămult ălumeădespreăoportunit ileăpeăcareăleăvomăoferiănoi.ă 



 

 

 

 

7. Actualitatea proiectului 

Drapelulă Tricoloră Românesc,ă al turiă deă stem ă şiă imnulă naţională reprezint ă ună însemn 

importantă ală neamuluiă nostrumă românesc.ă Tricolorulă aă ap rută dină dorin aă deă unitateă aă tuturoră

româniloră iă esteăună simbolă ală unirii,ă ală iubiriiă fa ădeăneam,ă ală patriotismuluiăneînfricat.ăAstfel,ă

proiectulă „Tricoloră înă fiecareă cas ”ă esteă mereuă actual,ă întrucâtă tricolorulă aă fostă iă vaă fiă mereuă

simbolăalărena teriiăna ionaleăpentruăromâniiăbasarabeni.ă Înăjurădeă5000ădeăpersoaneăvorăprimiăînă

dar tricolorul României, pe care îl vor putea arbora la casa sa. Astfel, vor fi promovate valorile 

na ionaleăromâne tiă iătricolorulăcaăînsemnăalăidentit iiănoastreăna ionale. 

 

8. Persoana de contact a proiectului: 

VladăBILE CHI, 

pre edinteăA.O.ă„Onoare,ăDemnitateă iăPatrie”ă(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. Tricoloare 
Buc. 5000 35 175 000  

 

37 234 

 

8 101 

1.2. LED-uri 
Buc. 100 120 12 000 

2 553 555 

1.3. Panglic ătricolor  
Metri 25 000 1 25 000 

5 319 1 157 

       2. Publicitate            

2.1. Flyere buc.  5 000 0,2 1 000 213 46 

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

2.3. Publicitate pe facebook serviciu 1 2160 2160 460 100 

Total        218 160 
 

46 417 

 

10 098 

           ***ăPre urileă suntă calculateă laă cursul:ă 1ăRONă=ă4,7ăMDLă iă 1ăEURă=ă21,6ă

MDL 

 

TRICOLORăÎNăFIECAREăCAS ! 


