
 

 

   

                                        UNIREAăPRINăCULTUR  
 

 

1. Denumirea proiectului: 

UNIREAăPRINăCULTUR  
 

2. Denumirea organizatorului: 

 

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

3. Descriereaăsuccint ăaăscopurilorășiămisiuniiăasociațieiăorganizatoare: 
 

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,ăcuăscopulădeăaăpromovaăvalorileăna ionaleăromâne tiă iădeăcontribuiălaărealizareaăreîntregiriiă

neamului românesc. 

Misiunea: Educareaă tinereiă generaţiiă prină promovareaă culturiiă româneştiă şiă aă implic riiă

tinerilorăînăcadrulăsociet ţiiăcivile, cultivarea spiritului de patriotism. 

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 cultura,ă istoriaă iă valorileă na ionaleă înă rândurileă cet eniloră

Republicii Moldova printr-oămodalitateămodern ,ăeficient ă iăinteractiv . 

 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Amplasareaă aă 10ă bannereă informativeă cuă citateleă personalit iloră renumite 

române tiă înă celeă maiă importanteă loca iiă dină ora ulă Chi in uă (ex.ă Po taă

Central ,ăScuarulăEuropei,ămonumentulăluiă tefanăcelăMareă iăSfântăetc); 



 

 

- Confec ionareaă iă distribuireaă aă pesteă 360ă pl cu eă cuă citateleă celoră maiă

renumi iă patrio iă aiă neamuluiă românescă pentruă 20ă deă institu iiă deă înv mântă

din Republica Moldova. 

 
5. Loculășiădataădesf șur riiăproiectului: 

 
Durata proiectului –  Ianuarie  – Aprilie,  2017 

Loca ia:ămunicipiulăChi in u,ăraioaneleăIaloveni,ăAneniiăNoi,ăHânce tiă .a.ă 

 
6. Descrierea proiectului: 

 
Institu iileădeăînv mântădinăRepublicaăMoldovaăsuntădeţin toriiăşiăpurt toriiăunorăimportanteă

valoriă culturale,ă valoriă care,ă datorit ă conjuncturiiă cotidiene şiă anumitoră factoriă obiectiviă aiă timpului 

actual,ărisc ăs ăfieăuitateădac ănuăseăvorăîntreprindeăm suriăşiăacţiuniăconcreteădeărevitalizare.ăÎn acest 

context,ă asocia iaă ob teasc ă „Onoare,ă Demnitateă iă Patrie”ă (ODIP)ă lanseaz ă proiectulă „Unireaă prină

cultur ”,ă careă areă scopulă deă aă promovaă culturaă prină modalit iă interactive,ă careă voră aveaă priz ă laă

publiculă deă toateă vârstele,ă dară înă specială laă tineri.ă Astfel,ă proiectulă presupuneă confec ionareaă iă

distribuireaăaă360ădeăpl cu eă informative,ădeăm rimeaă290ăcmăxă260ăcm,ăcareăvorăcon ineăcitateă aleă

celorămaiă ilustreă personalit iă culturaleă iă literareă aleă spa iuluiă românesc.ă Astfel,ă 20ă deă institu iiă deă

înv mântăatâtădinăChi in u,ăcâtă iădinămaiămulteăraioaneăaleăRepubliciiăMoldova,ăprecumăIaloveni,ă

AneniiăNoi,ăHânce tiă etc,ăvorăprimiă câteă18ăpl cu eă informative.ăAcesteăpl cu eăvoră fiă amplasateăpe 

holurileăinstitu iilorădeăînv mânt,ăastfelăîncâtăfiecareăelevăs ăaib ăposibilitateaăs ăleăciteasc ă iăpoateă

chiarăs ă leămemorizeze.ăAstfel,ăv zândăzilnicăacesteăcitate,ă tineriiăvorăfiăeduca iă încetulăcuă încetulă înă

spiritulă valoriloră na ionaleă române ti, fiindă totodat ă informa iă cuă privireă laă marileă personalit iă aleă

neamuluiănostru.ăFiecareăpl cu ăvaăcostaă45ădeăleiămoldovene ti,ăadic ăechivalentulăaă2,1ăeuro.ă 

Concomitent,ă înă celeă maiă aglomerateă locuriă dină Chi in u,ă voră fiă amplasateă 10ă bannereă

informativeădeăm rimeaă2,2ămetriăl imeă iă3ămetriăîn l ime,ăcareălaăfelăvorăcon ineăceleămaiăcunoscuteă

citateă aleă patrio iloră români.ă Fiindă amplasateă înă locuriă vizibile,ă acesteă bannere,ă fiindă deă dimensiuniă

mari,ăatragău orăaten iaătrec torilor.ăAstfel,ăînădrumăspreăloculădeămunc ,ă coal ,ăuniversitate,ătrec toriiă

voră aveaă ocaziaă s ă admire,ă dară iă s ă seă informezeă despreă celeă maiă cunoscuteă motto-uri ale 

personalit iloră române ti.ă Oă astfelă deă modalitateă aă fostă utilizat ă eficient înă cadrulă promov riiă

evenimentuluiă„1 kilometruădeă tricolor”ădeăpeădataădeă1ădecembrieă2016.ăUnăastfelădeăbannerăaă fostă

amplasată înă fa aăPo teiăCentraleă timpădeă10ăzile,ă ceeaă ceă aă adusăună impactăconsiderabilăprezen eiă laă



 

 

evenimentul de pe data de 1 decembrie. Mii de oameni au v zut zilnic mesajul, se apropiau de 

voluntariă iăseăinformauăcuăprivireălaăeveniment.ăAceast ămodalitateădeăpromovareăaăevenimentuluiăs-a 

dovedităaăfiăceaămaiăefiecient ănuădoarălaănivelăteoreticădară iălaămodulăpractic. 

 

Unăastfelădeăbannerăîmpreun ăcuăsuportulămetalicăcost ă5400ăMDL,ăechivalentulăaă250ădeăeuro.ă

Mesajulă plasată esteă foarteă vizibil,ă ceeaă ceă spore teă interesulă iă curiozitateaă oameniloră înă cadrulă

ac iunilorădeăpromovareăaăculturiiăromâne ti.ăDatorit ăvizibilit ii,ăacesteăcitateăseăvorămemoraă iăvoră

puteaă fiă identificateă cuă u urin ă – faptă careă vaă duceă inevitabilă laă con tientizareaă faptuluiă c ă citateleă

men ionateăexist ,ăc ăapar inăunorăpersonalit iănotorii,ă iădreptăconsecin ăsuntădemneădeăîncredereă iă

de a seă ineăcontădeăele.ă 

 

7. Actualitatea proiectului 

ÎnăcontextulăînăcareăsocietateaădinăRepublicaăMoldovaăareănevoieăstringent ădeăcultur ă iăvaloriă

na ionale,ă acestă proiectă vineă s ă educeă cet enii,ă s ă leă insufleă culturaă iă s ă leă reaminteasc ă cineă suntă

marile personalit iăaleăneamuluiăromânesc.ăProiectulăesteădestinatăpersoanelorădeătoateăvârstele,ăîns ă



 

 

accentulă seăpuneămaiămultăpeă tân raăgenera ie.ăAstaăpentruăc ă tineriiă trebuieăs ă fieăeduca iă corectă iă

trebuieăs ăî iăcunoasc ăadev rateleăvalori.ăDinăp cate,ăsocietateaădinăRepublicaăMoldovaăaăfostăsupus ă

ani de-aărândulădezna ionaliz rii,ăceeaăceăaădusălaădenigrareaăsauălaăneglijareaăadev ra ilorăpatrio iăaiă

neamuluiă românesc.ă Prină acestă proiectă vremă s ă revitaliz mă cultura,ă s ă oă facemă maiă atractiv ,ă maiă

modern ,ăastfelăîncâtăs ăatrag ă iătân raăgenera ie.ăCulturaăvaăfiăunăsubiectămereuăactualăînăRepublicaă

Moldova,ă îns ă trebuieă promovat ă continuuă prină diverseă modalit iă careă s ă fieă pasă cuă tendin eleă

cotidiene. 

 

8. Persoana de contact a proiectului: 

VladăBILE CHI,ă 

Pre edinteăA.O.ă„Onoare,ăDemnitateă iăPatrie”ă(ODIP) 

Telefon: +373 60 66 88 66 

Email: vladbiletchi@gmail.com 
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  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. Banneră (2,2ăxă3ămetri)ă ă iă
suport metalic Buc. 10 5400 54 000  

 
11 490 

 
2500 

1.2. Pl cu eăinformativeă(290ăxă
260 cm) Buc.  360 45 16 200  

 
3450 

 
750 

1.3. Accesorii bannere 
Pachete 40 50 2000 

425 93 

1.4. Diurna voluntari Lei*nr 
voluntari*zile 

50 lei * 
30 zile * 
20 
voluntari 

1000 
lei/zi 

30 000 

 
6383 

 
1390 

       2. Transport           

         3.1. Transportarea bannerelor contract 1 5000 5000 
 
1065 

 
232 

       3. Publicitate            

4.1. Calendare personalizate buc.  12 000 0,7 8400 1787 389 

4.2. Flyere buc.  25 000 0,2 5 000 1065 232 

4.3. Publicitate în mass-media contract 2 3000 6000 1277 138 

4.6 Publicitate pe facebook serviciu 1 4320 4320 920 200 

Total        130 920 
 

27 862 

 

5 924 

 

***ăPre urileăsuntăcalculateălaăcursul:ă1ăRONă=ă4,7ăMDLă iă1ăEURă=ă21,6ăMDL 

 

         UNIREAăPRINăCULTUR ! 


