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1. Denumirea proiectului: 

CARAVANA UNIRII 

 

2. Denumirea organizatorului: 

 

Asociația Obștească „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) 

 

3. Descrierea succintă a scopurilor și misiunii asociației 

organizatoare: 

Asociaţia Obştească ,,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 naționale românești și 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 și Patrie” se enumeră: 

promovarea tinerilor, promovarea culturii și limbii române, promovarea adevărului 

istoric, educarea tinerei generații în spiritul valorilor naționale românești, unirea 

Republicii Moldova cu România etc.  

 

4. Scopul și obiectivele proiectului: 

 



 

 

Scopul proiectului este de a informa corect cetățenii Republicii Moldova cu privire la 

beneficiile apropierii de spațiul european și al unirii cu România.   

 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Organizarea unei caravane în localitățile Republicii Moldova în luna iulie 2017. 

 

5. Locul și data desfășurării proiectului: 

 
Durata proiectului – Iunie – August 2017 

Locația: Republica Moldova  

 

6. Descrierea proiectului: 
 

Din cauza manipulării informaționale zilnice, din cauza propagandei rusești și 

a deznaționalizării, există o mulțime de oameni care nu cunosc și nu înțeleg 

avantajele unirii Republicii Moldova cu România. Acești oameni trebuie în primul 

rând informați corect, cu ei trebuie de discutat și de explicat cum se va îmbunătăți 

viața lor după apropierea celor două maluri de Prut.  

Având ca bază acest obiectiv, ne propunem ca în lunile iulie și august să 

informăm oamenii din localități. Vom merge din casă în casă, de la om la om și 

vom acorda toată răbdarea necesară pentru a explica cetățenilor care vor fi 

beneficiile unirii cu România și cu ce se va îmbunătăți viața lor după realizarea 

acestui ideal.  

Timp de o lună și jumate, sute de voluntari vor vizita în jur de 200 de localități ale 

Republicii Moldova din centrul și sudul Republicii Moldova. Voluntarii vor merge din 

casă în casă, vor discuta cu oamenii, vor afla ce necesități au oamenii din mediul rural 

și ce așteptări au de la frații români pentru a ne uni. Cât privește organizarea logistică 



 

 

a proiectului, voluntarii vor fi cazați în școli, grădinițe, tabere de odihnă, iar pentru 

realizarea acestui lucru vor fi stabilite parteneriate cu autoritățile publice locale și 

centrale. Pentru a asigura o mobilitate a voluntarilor, vor fi organizate tururi a câte 10 

zile.  

Astfel, va fi realizat scopul de bază al asociației ODIP, și acela de a promova cultura, 

valorile europene și unirea cu România în rândurile populației Republicii Moldova.  

Proiectul este pe cât de actual, pe atât de necesar și va avea un impact considerabil în 

rândul societății civile. Asta pentru că va implica mulți voluntari tineri, care, la rândul 

lor, vor avea ocazia să discute cu mii de oameni, să interacționeze direct cu cetățenii, 

să le afle doleanțele și să se implice activ în rezolvarea problemelor societății. Planul și 

localitățile vizitate de voluntari pe parcursul a o lună jumate este atașat mai jos.  

 

7. Persoana de contact a proiectului: 

Vlad BILEȚCHI, 

președinte A.O. „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP) 

Telefon: +373 60 66 88 66 

Email: vladbiletchi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     CARAVANA UNIRII 2017 

  

I TUR 

       1 iulie – 8 iulie 2017 

(8 zile) 

       50 de persoane 

Ialoveni + Hâncești 

          34 sate         63 sate 

217 466   

Locuitori 

 

 

Cost: 42 000 

MDL  

   99 sate (12 s./zi) 

II TUR 

     9 iulie – 15 iulie 2017 

(7 zile) 

       50 de persoane 

Cimișlia + Căușeni 

          39 sate         48 sate 

151 537  

Locuitori 

 

Cost: 36 750 

MDL   87 sate (12 s./zi) 

III TUR 

    16 iulie –22 iulie 2017 

(7 zile) 

       50 de persoane 

         Nisporeni + Ungheni 

 39 sate         48 sate 

175 469 

Locuitori 

Cost: 36 750 

MDL 
87 sate (12 s./zi) 

IV TUR 

      23 iulie –29 iulie 2017 

(7 zile) 

       50 de persoane 

         Orhei  

                   75 sate 

116 271  

Locuitori 

Cost: 36 750 

MDL 

V TUR 

      30 iulie–5 august 2017 

(7 zile) 

       50 de persoane 

Călărași + Strășeni 

          44 sate         39 sate 

163 975 

Locuitori 

Cost: 36 750 

MDL   83 sate (12 s./zi) 

VI TUR 

        6 – 13 august 2017 

(8 zile) 

       50 de persoane 

Anenii Noi + Criuleni 

          45 sate         43 sate 

153 964  

Locuitori 

Cost: 42 000 

MDL                 88 sate (11 s./zi)  



 

 

               BUGETUL CARAVANA UNIRII 2017 

 

Categoriile de cheltuieli 
Unitatea de 

măsură 

Nr. de 

unităţi 

Costul 

unei 

unităţi 

(MDL) 

Suma 

 

 

Suma 

(RON) 

 

 

Suma 

(EUR) 

  (MDL)   

1. Cheltuieli directe 
    

  

1.1. Transport1 
Microbuz 2 44 000 88 000  

 

19 555 

4 295 

 

1.2. Cheltuieli de cazare 
zile 44 500 22 000 

4888 1075 

1.3. Cheltuieli de alimentație2 
zile 44 2 750 121 000 

26888 5 902 

2. Cheltuieli indirecte 
        

  

2.1. Materiale promoționale contract  1 20 000 20 000 4445 975 

2.2 Alte cheltuieli (medicamente, 

plăți neprevăzute etc) 
 1 10 000 10 000 

2223 490 

Total        261 000 
 

58 000 

12 730 

 

*** Prețurile sunt calculate la cursul: 1 RON = 4,5 MDL și 1 EUR = 20,5 MDL 

O INFORMARE CORECTĂ – ÎNSEAMNĂ O 

SOCIETATE EDUCATĂ! 

 

 

   

 

                                                        
1 Transportul este calculat luând în considerație faptul că vor fi închiriate 2 microbuze, costul 
cărora va fi 1000 MDL pentru fiecare din ele pentru o zi 
2 Cheltuielile de alimentație au fost calculate în felul următor: micul dejun – 10 lei/pers, prânz – 
25 lei/pers și cina – 20 lei/pers.  


