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A CURĂȚENIEI ÎN LUME

ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 

ISTORIA ”HAI, MOLDOVA!”

OAMENI ȘI ORGANIZAȚII

REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA:

CONCLUZII ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE

ANEXA:

Acest raport public a fost 

elaborat de echipa ”Hai, 

Moldova!”, în luna 

octombrie 2018 și conţine 

informaţii privind 

implicarea cetăţenilor și 

organizaţiilor în Mișcarea 

”Hai, Moldova!” în perioada 

2017-2018.
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INTRODUCERE

În anul 2018, Mișcarea Socială ”Hai, Moldova!” a 
reușit să implice activ 77 343 de oameni în cel mai 
de amploare eveniment de salubrizare din Repu-
vlica Moldova - Ziua Curăţeniei, organizată în 
cadrul Zilei Globale a Curăţeniei. 

Astfel, în perioada 14-28 septembrie, voluntarii 
”Hai, Moldova!” au colectat tone de gunoi din 
spaţiile verzi în peste 1000 de localităţi din Repu-
blica Moldova. Acţiunea a fost susţinută de com-
panii private, instituţii de stat și autorităţi publice 
locale.
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ZIUA GLOBALĂ A CURĂȚENIEI ÎN LUME
Ziua Globală a Curăţeniei a fost iniţiată de 

mișcarea civică ”Let’s do it!” în anul 2008, în Esto-
nia, unde 50 000 de oameni s-au unit să-și curăţe 
ţara de deșeuri în doar 5 ore.

La 15 septembrie 2018 mișcării ”Let's Do It!” 
s-au alăturat 17 milioane de oameni din 158 de 
ţări. Acţiunea a început pe o insula mică a Repu-
blicii Insulelor Fiji și a cuprins pe toată planeta, 
până în Samoa Americană.

"Salubrizarea nu este o soluţie în sine, ci un 
instrument puternic de educaţie și conștienti-
zare. Pentru a crea schimbări de durată, trebuie 
să ne proiectăm următorii pași.", a declarat în 
acea zi șeful echipei de reţea a Zilei Mondiale de 
Curăţenie, Heidi Solba. 

În următoarea zi, la 16 septembrie 2018, un 
grup de cercetători și experţi condus de Enzo 
Favoino, au publicat un set de recomandări intitu-
lat ”Planul de păstrare a curăţeniei ”Keep It 
Clean””. 

Documentul conţine principiile Strategiei 
”Zero Deșeuri” și o serie de idei de acţiuni reco-
mandate pentru întreprinderi, guverne, cetăţeni și 
ONG-uri, cu mecanisme practice de aplicare, 
pentru a face faţă crizei mondiale generate de 
gestionarea greșită a deșeurilor.

Iar la 9 octombrie 2018, UNESCO a acordat 
acţiunii Ziua Mondială a Curăţeniei și Planului 
”Keep It Clean”  Premiul UNESCO - Japan Prize on 
Education for Sustainable Development.
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În Republica Moldova, bazele proiectului 
”Hai, Moldova!” au fost puse de un grup mic de 
oameni - Daniela Cibotari, Nadejda Cebotari și 
Valeriu Istrati, care în luna octombrie 2010, au 
inventat denumirea ”Hai, Moldova!” și au înregis-
trat domeniul www.hai.md. 

În 2011 ”Hai, Moldova!” a reușit să mobilizeze 
113 600 de participanţi, iar în 2012 - 120 000 
oameni! După o pauză de șase ani, în 2018 ”Hai, 
Moldova!” a reînceput activitatea într-o nouă 
componenţă a echipei, cu Taisia și Eugen 
Camenșcic susţinuţi de Asociaţia Obștească 
“EcoVisio”.  Noua echipă își propune să promove-
ze educaţia ecologică pentru dezvoltarea durabi-
lă a Republicii Moldova.
       La 15 august 2018, a avut loc relansarea ofici-
ală a proiectului ”Hai, Moldova!”. La eveniment au 
participat circa 50 de persoane: reprezentanţi ai 
ONG-urilor de profil și din sectorul privat, 
mass-media, membri ai echipei de lucru. În calita-
te de invitată de onoare la eveniment a participat 
Iulia Markhel, ambasadoarea ”Let’s Do It, World!” 

în ţările din Europa de Est și Asia Centrală, organi-
zaţie care a mobilizat la acţiunile de salubrizare 
mulţimi impresionante de voluntari.

Pentru o organizarea acţiunii de salubrizare 
din 2018 echipa ”Hai, Moldova!” a recrutat și 
instruit peste 80 de coordonatori locali din toate 
raioanele Republicii Moldova. În perioada 18-26 
august, cu suportul financiar al Ambasadei SUA, 
”Hai, Moldova!” a organizat trei training-uri cu 
voluntari din localităţi și domenii de activitate 
diferite: de la elevi pînă la consilieri locali. 

Voluntarii au fost instruiţi cum să-și dezvolte 
capacităţile de lideri, să implice instituţiile publi-
ce, mediul de afaceri, școlile și locuitorii din loca-
litate. Scopul ”Hai, Moldova!” acestor trainig-uri a 
fost motivarea tinerilor din comunităţile locale 
să-și dezvolte potenţialul de lideri,  prin implicare 
și activism civic. Astfel, echipa ”Hai, Moldova!” a 
împărtășit experienţa proprie în formarea comuni-
tăţilor, prin crearea reţelelor de tineri activi, 
dornici de a lansa propriile iniţiative la nivel local.

ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI ÎN RE-
PUBLICA MOLDOVA. ISTORIA ”HAI, 
MOLDOVA!”
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La 1 septembrie 2018, ”Hai, Moldova!” a 
iniţiat un exerciţiu de curăţenie în Chișinău, pe 
albia rîului Bîc, cu participarea a 50 de copii 
voluntari. În acest exerciţiu, pentru prima dată, 
”Hai, Moldova!” a  testat sistemul de colectare 
selectivă a deșeurilor pe două fracţii: umedă și 
uscată. 

În rezultat au fost adunaţi 70 de saci de gunoi 
reciclabil și 45 de saci cu gunoi nereciclabil. 
Această activitate a permis echipei ”Hai, Moldo-
va!” să se pregătească practic pentru organizarea 
zilei de curăţenie în municipiul Chișinău și în toată 
ţara.

Rezultatele zilei de 15 septembrie 2018, 
cînd a avut loc Marea Curăţenie, au depășit 
așteptările echipei ”Hai, Moldova!”. Iată doar 
cîteva dintre ele: 
• Pentru această zi echipa ”Hai, Moldova!” a 
pregătit peste 100 000 saci și 70 000 de mănuși  
voluntarilor din toate colţurile ţării. 
• În afară de voluntarii pregătiţi și instruiţi, nume-
roase persoane, în special, din localităţile rurale, 
s-au mobilizat spontan la curăţenie, fiind înregis-
trate la locaţiile oficiale ”Hai, Moldova!”. 
• Cel mai activ raion a fost Sângerei, unde s-au 
reunit în jur de 10 000 de voluntari. Astfel, aceștia 
au format cea mai numeroasă echipa de voluntari 
din istoria Republicii Moldova. Ei au adunat apro-

ximativ 8 000 tone de gunoi din arealele naturale 
de pe întreg teritoriul statului nostru - deșeuri 
menajere, plastic,  cauciucuri, electrocasnice și 
obiecte de uz personal. Rezultatul final: reciclarea 
plasticului în 30% dintre localităţi!
• La acţiunea de curăţenie din Drochia au partici-
pat circa 500 de voluntari. Aceștia s-au împărţit în 
mai multe echipe și au curăţat o serie de sectoare 
ale orașului, reușind să colecteze aproximativ 500 
de saci și câteva remorci de gunoi! 
• Voluntarii ”Hai, Moldova!” de la Dondușeni au 
curăţat un lac din apropierea orașului, unde 
oamenii obișnuiau ani de-a rândul să se distreze 
și să lase mormane de deșeuri. În total ei au 
colectat peste 50 de saci cu gunoi. 
• Laurenţia Ursache, coordonatorul local ”Hai, 
Moldova!” în Soroca, susţine că, iniţial, și-a 
propus să mobilizeze cinci procente din locuitorii 
orașului (aproximativ 1100 de oameni) pentru Ziua 
Globală a Curăţeniei. Laurenţia și echipa sa au 
reușit să organizeze tocmai 1400 de persoane la 
această acţiune de voluntariat.
• Cinci sate din raionul Călărași: Temeleuţi, Peti-
ceni, Tuzara, Pitușca și Vărzărești și-au unit forţe-
le și au curăţat gura de vărsare a râului Bâc.
• Soţii Vasile Ţurcan și Irina Afina s-au mutat din 
Chișinău în satul Inești, raionul Telenești, unde se 
ocupă cu agricultura ecologică. Cei doi au mai 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


6

încercat cu forţe proprii să rezolve problema lichi-
dării unei gunoiști neautorizate din Inești și, la 15 
septembrie 2018, împreună cu sprijinul primăriei, 
au curăţat zona și au îndemnat localnicii să nu mai 
arunce deșeuri acolo.
• Voluntarii din Ceadâr-Lunga, UTAG, au curăţat 
un teren transformat într-o gunoiște neautorizată. 
Au găsit acolo saltele, mobilier, anvelope și alte 
gunoaie depozitate ilegal. După marea curăţenie, 
voluntarii au decis să planteze copaci pe terenul 
curăţit de gunoi.
• Anastasia Mozgovaia, la doar 15 ani, a devenit 
cel mai tânăr coordonator local din echipa ”Hai, 
Moldova!”.  Ea a organizat Ziua Globală a Curăţe-
niei în Taraclia și a reușit să mobilizeze peste 300 
de voluntari care au strâns 251 de saci cu gunoi.
• Dumitru Stoica, coordonatorul ”Hai, Moldova!” 
în Florești, la numai 17 ani, a reușit să implice, cu 
suportul președintelui raionului Florești, peste 
1500 de persoane din oraș și alte 500 de persoa-
ne în satele raionului. O parte din participanţi au 
curăţat o gunoiște neautorizată și au planificat să 
instaleze acolo un teren de joacă pentru copii și 
să planteze copaci.
• Peste 1000 de locuitori din municipiul Hâncesti 
s-au implicat activ în acţiuni de salubrizare, prin 
eforturile coordonatorului local Sanda Ciobanu și 
cu susţinerea autorităţilor locale.

• Studenţii Colegiului ,”Mihai Eminescu” din 
Soroca au colectat deșeurile din Parcul ”Mihai 
Eminescu” și din regiunea clădirii fostei cârmuiri a 
Zemstvei din Soroca – un monument de arhitec-
tură de importanţă naţională. Peste 800 de 
persoane au făcut această locaţie istorică mai 
curată și mai frumoasă. În orașul Soroca, la marea 
curăţenie au participat peste 1400 de voluntari.
• În Chișinău, o echipă de aproximativ 20 de 
oameni au curăţat ”Valea Gâștelor” - o zonă din 
apropierea Cimitirului ”Sfântul Lazăr”. Fiind o regi-
une mai puternic afectată de gunoi, voluntarii 
”Hai, Moldova!” au reușit să strîngă doar o parte 
din gunoi. Ei au umplut 27 de saci cu gunoi 
reciclabil și 35 de saci cu gunoi nereciclabil. Mai 
urmează să fie organizate și alte acţiuni de salu-
brizare în această zonă.
• Voluntari ai UNICEF, Parcului de autobuze Nr. 2 
și Companiei ”VOLTA” SRL au făcut curăţenie în 
parcul Muzeului Satului din Chișinău, inclusiv din 
jurul monumentului istoric Biserica din lemn 
"Adormirea Maicii Domnului". Acţiunea de salubri-
zare a fost organizată de Ruxanda Tabuncic, 
Anastasia Cucu, Ana Felicia Lungu și Patricia 
Popa.
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O contribuţie esenţială la buna desfășurare a 
evenimentelor de salubrizare ale Mișcării ”Hai, 
Moldova!” aparţine celor peste 77 000 de volun-
tari, care au dovedit că pot implica și își pot uni 
eforturile pentru o ţară mai curată și un mediu mai 
sănătos. 
Tot ei sunt cei care au convins numeroase organi-
zaţii și instituţii să se alăture mișcării  ”Hai, Moldo-
va!”. Aducem mulţumiri deosebite celor peste 50 
de parteneri care au susţinut proiectul nostru și 
care s-au implicat în organizarea marii curăţenii:
Parteneri generali:
Ambasada Suediei, Ambasada Statelor Unite ale 
Americi, Primăria Municipiului Chișinău, Sporter, 
World Cleanup Day, Generator Hub, EcoVisio, 
Makeover Bureau.
Donatori:
Opera Studio, Volta, Amplica, Linella, Casa Dacă, 
Gladei&Parteners, StarNet, Ellation, Caffe Moka, 
Zolușca, Coca-Cola Hellenic Moldova. 
Susţinători:
Aiesec, Target Group Worldwide, ADC-Asociatia 
Pentru Dezvoltare Creativa, Asociaţia pentru 
Valorificarea Deșeurilor, Mega, UNDP-United 
Nations Development Programme, Novateca- 
Biblioteci Globale Moldova, IREX, AEGEE- Associ-
ation des États Généraux des Étudiants de l'Euro-

pe, Managerul Deșeurilor, EcoDava, Institutul 
Pentru Initiative Rurale, YouBesc, Organizaţia 
Nonguvernamentală Moștenitorii, Vatra – Centrul 
Cultural, Aqua Terra Wellness&Spa, Enable, JCI- 
Junior Chamber Internaţional, Clubul Ecologiști-
lor, Royal Map, MoldRec- the Association For 
Recycling of Waste Electrical and Electronic 
Equipment, GIZ-Agenţia de Cooperare Internaţio-
nală a Germaniei, Aqua Uniqa, Consiliul Naţional 
al Tineretului din Moldova, Fondul pentru Tineri 
Ștefan Vodă, Asociaţia Nationala a Scoutilor din 
Moldova, Ideograf, CALM- Congresul Autorităţilor 
Locale din Moldova, AARC -Asociaţia pentru 
Amenajarea și Reconstrucţia Chișinăului, Îmipla-
ce.md, Casa Curată, Ecobag, Tucano Coffee, 
John Deere, Agro-meșter HD, FEE -Fondul pentru 
Eficienţa Energetică, Grawe Carat, Ambasada 
Marei Britaniei, UNICEF, Expert-Grup, Ministerul 
Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.
Instituţii publice:
Preturile sectorului Centru, Buiucani, Rîșcani, 
Botanica, Ciocana, Termoelectrica, Parcul de 
Autobuze nr.2.
Ambasadori:
Via Dacă

OAMENI ȘI ORGANIZAȚII
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Începînd cu 15 august 2018, ziua în care a 
început oficial Campania ”Hai, Moldova!”, 
mass-media a demonstrat o atenţie deosebită 
faţă de acţiunile noastre. 
• Conferinţa de presă privind lansarea campaniei 
a fost reflectată în peste 20 de articole și repor-
taje. 
• În total, în perioada activă a proiectului, organi-
zatorii au furnizat instituţiilor media 15 comuni-
cate de presă, iar materialele ulterioare difuzate 
în spaţiul public au reflectat pozitiv activitatea 
Mișcării ”Hai, Moldova!” și au difuzat mesajele 
lansate.
• În perioada august-septembrie 2018 ”Hai, 
Moldova!” a reușit să încheie acorduri de colabo-
rare cu 9 canale TV cu acoperire naţională și 
regională, cu 7 posturi de radio și 16 portaluri 
online. 
• Organizaţia a publicat 22 bannere web pe 
site-uri. 
• Spotul audio ”Hai, Moldova!” a fost difuzat de 
toate radiourile partenere, la fel ca și spotul 
publicitar despre Ziua Globală a Curăţeniei. 
• Majoritatea instituţiilor media au publicat 
ocazional știri și reportaje referitoare la acest 
subiect.

• Totodată, membrii echipei ”Hai, Moldova!” au 
participat și la o serie de emisiuni TV, dedicate 
proiectului (TVR Moldova, Moldova 1, Jurnal TV, 
RTR Moldova, Publika) și radio (MUZ FM, Ruskoe 
Radio, Eco FM, Radio Chișinău, Radio Moldova 
Tineret, Radio Plai).
• ”Hai, Moldova!” s-a bucurat și de sprijinul 
substanţial din partea mass-media regionale - a 
canalelor TV (Sor TV, Drochia TV, TV Bălţi) și 
portalurilor on-line (Reper.md, Feedback.md, 
Expresul.md, Dincahul.md, Mediatv.md, hn24.-
net).

În Anexa 1 puteţi vedea lista tuturor reportajelor 
și știrilor despre ”Hai, Moldova!”, cu link-uri 
active în formatul PDF al acestui raport.

REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA: 
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Pe parcursul implementării proiectului, echipa 
”Hai, Moldova!” a avut momente de bucurie, dar și 
obstacole peste care am trecut cu succes. Au fost 
și clipe de reale revelaţii când oamenii din jur 
și-au depășit propriile limite.
Luând în considerare circumstanţele care ne-au 
determinat să începem pregătirea abia în luna 
Iulie, adică cu foarte puţin timp înainte de eveni-
ment, am învăţat să lucrăm în condiţii de criză. Am 
reușit să implementăm proiectul datorită oameni-
lor care ne-au susţinut, pentru că ne-au determi-
nat să mergem înainte.
Prima lecţie învăţată este că cea mai importantă 
resursă a acestui proiect sunt oamenii. Ei se 
mobilizează atunci, când „Hai, Moldova!”  are un 
mesaj puternic și pozitiv. 
Un rol important în această privinţă aparţine 
grupurilor deja formate și reţelei de voluntari ai 
proiectului. Implicarea instituţiilor de învăţământ, 
companiilor și organizaţiilor de tineret a ajutat 
mult la organizarea zilei curăţeniei. De asemenea, 
acesta a fost și un exerciţiu de team-building și 
pentru organizaţiile și grupurile implicate.
Totodată, ”Hai, Moldova!” a realizat importanţa 
comunicării cu partenerii săi și pentru acţiunile 
viitoare. Pe viitor vom dedica mai mult timp și 
efort în cooperarea cu partenerii și vom extinde 
sistematic reţeaua noastră de prieteni și susţină-
tori.
Organizarea cât mai descentralizată a proiectelor 

naţionale este încă o lecţie pe care am învăţat-o în 
acest proiect. Anul acesta, coordonatorii locali au 
beneficiat de training-uri, unde au primit nu doar 
cunoștinţe practice referitoare la Ziua Curăţeniei 
ci și o încărcătură de entuziasm și optimism.
Liderii locali cunosc mai bine comunităţile lor și 
sunt pregătiţi să adune în jurul unor iniţiative de 
importanţă socială propriile familii, prietenii și 
cunoștinţele. Dar ei pot mobiliza eficient și autori-
tăţile publice locale, companiile și organizaţiile din 
localitate. Mobilizarea mare a oamenilor din regi-
uni la ziua curăţeniei dovedește acest fapt.
În anul 2018 ”Hai, Moldova!” a realizat, în premie-
ră, colectarea separată a deșeurilor în mai multe 
localităţi. Acestea au fost separate în fracţia nere-
ciclabilă și cea reciclabilă (plasticul, hârtia, meta-
lul și sticla). Au fost creaţi și saci cu inscripţii 
speciale, în care s-a colectat fracţia reciclabilă.
În 2018 am reușit să testăm colectarea separată a 
gunoiului. Iar în anul viitor planificăm să organi-
zăm o colectare separată mai amănunţită, în mai 
multe localităţi, cu instrucţiuni de rigoare  pentru 
voluntari. 
În paralel am decis să iniţiem un proiect-pilot de 
colectare separată a deșeurilor în 10 școli din 
Moldova, cu posibilitatea de extindere în următorii 
ani.

CONCLUZII ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


10

Contribuţia partenerilor pentru implementarea acţiunii din 15 septembrie 
este prezentată în tabelul de mai jos:

Companie/Organizaţie

Total EUR 37 266 1 525

Ambasada Suediei
Ambasada SUA
Opera Studio
Gladei & Partners
Ellation
TUCANO
Casa Dacă
Coca-Cola
Cafe Mo’ka
Casa Curată
Linella
Star Net
Agro-Meșter
Zolușca
Aqua Uniqa

34 368
2 130

512 EUR
256 EUR
-
200 EUR
-
200 EUR
-
-
-

-
-

-
-
Adaptarea și crearea materialelor vizuale - 2500 EUR
-
-
100 EUR (10 căni termosensibile)

100 EUR  (600 postere A5 color si 70 postere A4 color)

190 EUR (3000 saci)
565 EUR (6000 saci)
430 EUR (100 maiouri+fotowall)

80 EUR (1000 de saci + 600 manuși)
60 (26 butelii de apă)

Contribuţie 
financiară, 
EUR

Contribuţie non-financiară, 
EUR

ANEXA 1:
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Reflectarea campaniei ”Hai, Moldova!” în mass-media locală și naţională din Republica Moldova în anul 2018.

19 iulie:

• Youth.md: Îţi pasă de comunitatea în care trăiești? Implică-te și tu în acţiunea de salubrizare de Ziua Globală a Curăţeniei

8 august:

• Feedback.md: Ziua de Curăţenie Naţională/Globală - 15 septembrie 2018

15 august:

• ipn.md: Pe 15 septembrie în Moldova se va desfășura Ziua Globală a Curăţeniei

• Hotnews.md: Pe 15 septembrie în Moldova se va desfășura Ziua Globală a Curăţeniei

• Romani.md: Moldova se va alătura Zilei Globale a Curăţeniei

• Noi.md: În Moldova se va desfășura Ziua Globală a Curăţeniei

• Newsmaker.md: «Hai, Moldova!» зовет все� убирать мусор 15 сентября

• Unimedia.md: Conferinţa de presă „Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. Alătură-te Zilei Globale a Curăţeniei”

• Realitatea.md: LIVE! Conferinţa de presă cu tema: ”Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. Alătură-te Zilei Globale a 

Curăţeniei”

• Privesc.eu: Conferinţa de presă „Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. Alătură-te Zilei Globale a Curăţeniei”

16 august:

• TV 8: Pe 15 septembrie în Moldova se va desfășura Ziua Globală a Curăţeniei. Cum te poţi implica și tu

• InfoMoldova.net: Ziua Globală a Curăţeniei în Moldova va avea loc pe 15 septembrie

• Zugo.md: Moldova se alătură celor 150 de state de Ziua Globală a Curăţeniei. Ce trebuie să faci pentru a fi un salvator al 

mediului?

• Diez.md: Pregătirile pentru cea mai mare acţiune de curăţenie din ţară sunt în toi. Cum poţi ajuta echipa „Hai, Moldova!”

20 august:

• PRIME: Moldova, hai la curăţenie! Oamenii din întreaga ţară sunt îndemnaţi să participe activ la Ziua Globală a Curăţeniei

21 august:

• Canal3: Apel la curăţenie generală. Organizaţia neguvernamentală Hai, Moldova! a cerut ajutorul autorităţilor publice locale 

ca să mobilizeze cetăţenii

22 august:

• Provincial.md: Curăţenie generală la Ghidighici! Primarul: „Haideţi să demonstrăm că și în satul nostru locuiesc oameni cărora 

le pasă”

ANEXA 2:
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23 august:

• Radio Chișinău: Nadejda Cebotari, coordonatoarea proiectului Hai, Moldova!, este invitata Victoriei Cușnir

• Accent TV: В Молдове готовятся к Всемирному Дню Чистоты

25 august:

• Hn24.net: Hai, Moldova!! Hai Hâncești!

27 august:

• Sănătate.md: Всемирный день уборки — очистим страну за один день!

29 august:

• Eco FM: Nadejda Cebotari - coordonator regiuni mișcarea „Hai, Moldova!” este invitata dimineţii la EcoFM

30 august:

• Locals.md: Aктивисты движения hai, moldova! приглашают кишиневцев на уборку русла реки бык

31 august:

• Diez.md: Pe 1 septembrie ia-ţi prietenii și contribuie la curăţarea albiei râului Bîc. Cum te poţi alătura echipei Hai, Moldova!

• TV8: Mișcarea „Hai, Moldova!” invită locuitorii Chișinăului să cureţe albia râului Bâc

1 septembrie:

• Zugo.md: Au ajutat râul Bîc „să respire”. Zeci de tineri au strâns astăzi peste 75 de saci cu gunoi

• Newsmaker.md: Как «Hai, Moldova!» собирала мусор в русле реки Бык. В одном абзаце и семи фото

• Publika TV: Hai, Moldova! și alţi 50 de voluntari au curăţat albia râului Bîc. Cetăţenii, îndemnaţi să participe la marea curăţenie 

din 15 septembrie

• Agora.md: Curăţenie pe râul Bâc. Timp de două ore, s-au adunat aproape 80 de saci cu gunoi

• AllMoldova.com: Astăzi s-au colectat mai mult de 70 de saci de gunoi de pe râul Bâc

• TVR Moldova: Peste 75 de saci de gunoi, strânși de pe albia râului Bâc

• Moldova.org: Hai, Moldova!: 80 de saci de gunoi au fost adunate de pe malul râului Bâc// FOTO

• News.click.md: 50 de voluntari și 77 de saci de gunoi. Echipa Hai, Moldova! a făcut curat pe râul Bâc

• Canal3: Un grup de voluntari din Capitală a făcut curat pe malul Bâcului

• PRO TV: O sambata a curateniei pentru mai multi voluntari din capitala: echipati, cu manusi si saci, acestia au strans gunoiul 

de pe malul raului Bac: "Din pacate, e mult de lucru"

• Noi.md: Zeci de voluntari au eliberat rîul Bîc de deșeuri

• Unica.md: Peste 50 de voluntari au curăţat albia râului Bîc

• Diez.md: 50 de voluntari și 77 de saci de gunoi. Echipa Hai, Moldova! a făcut curat pe râul Bâc

• Moldova9.md: Echipa ”Hai, Moldova!”, împreună cu 50 de voluntari, au organizat o curăţenie test pe râul Bâc

• Radio Chișinău: Peste 70 de saci de gunoi, adunate de voluntarii „Hai, Moldova!!” de pe râul Bâc

• PRIME: Curăţenie Generală în Moldova

2 septembrie:

• Realitatea.md: Mai mulţi voluntari au făcut o pregătire înainte de Ziua Globală a Curăţeniei și au adunat deșeurile de pe malul 

râului Bîc (FOTO)

4 septembrie:

• Chișinău.md: Pe 15 septembrie 2018, Primăria Chișinău va participa la acţiunea Ziua Globală a Curăţeniei

AllMoldova.com: Pe 15 septembrie 2018, Primăria Chișinău va participa la acţiunea Ziua Globală a Curăţeniei

• Primariaocnita.md: Primăria orașului Ocniţa invită locuitorii să participe la „Ziua Globală a Curăţeniei”

• Dubăsari.md: Apel către toate primăriile în organizarea evenimentului ”Ziua Mondială a Curăţeniei”

• Noi.md: Locuitorii capitalei, chemaţi să-și răsuflece mînecile de Ziua Globală a Curăţeniei
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5 septembrie:

• Unica.md: Alătură-te echipei ,,Hai, Moldova!” și participă la Ziua Globală a Curăţeniei, marcată în peste 150 de ţări!

• Ocniţa.md: „Ziua de curăţenie globală”

• Dondușeni.md: Ziua de Curăţenie în raionul Dondușeni se va desfășura sub patronajul dl.Vadim LESNIC, președinte al 

raionului

• Ea.md: 50 de voluntari, împreună cu echipa Hai, Moldova! au strâns 77 de saci de gunoi de pe Bîc, în doar două ore! Fiecare 

se poate implica!

• Basarabia.md: Primăria Chișinău cheamă locuitorii capitalei să participe la „Ziua Globală a Curăţeniei”

6 septembrie:

• Bălţi TV: Bălţiul mai curat din 15 septembrie. ,,Hai, Moldova!” în lupta cu gunoiul

7 septembrie:

• Dincahul.md: Mobilizare în toată ţara. Mișcarea civică „Hai, Moldova!” invită toţi cetăţenii la curăţenie pe 15 septembrie

9 septembrie

• Ziarulnostru.info: Pe 15 septembrie alătură-te cetăţenilor din 150 de ţări și participă la curăţenie

• Realitatea.md: A mai rămas o săptămână până la Ziua Globală a Curăţeniei. Cum vă puteţi implica (VIDEO)

• Reper.md: Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. Participă la mișcarea civică „Hai, Moldova”

• Observatorul.md: Ziua Mondială a Curăţeniei va fi marcată și la Soroca printr-o amplă acţiune de salubrizare

10 septembrie

• Mamaplus.md: Hai, Moldova! ne îndeamnă să culegem împreună deșeurile pe 15 septembrie!

• Criuleni.md: Hai, Moldova!!

• Expresul.md: Hai, Moldova!! Hai Ungheni! Curăţenie într-o singură zi

12 septembrie

• Dorotcaia.com: Hai, Moldova!, Curăţenie în toată ţara, într-o zi

14 septembrie:

• Chișinău.md: La Chișinău se va desfășura acţiunea Ziua Globală a Curăţeniei

• Realitatea.md: „Hai, Moldova!” vă cheamă mâine la curăţenia generală! Locurile unde se vor întâlni voluntarii în Chișinău

• Newsmaker.md: Мэрия Кишинева и «Hai, Moldova!» зовут все� на субботник 15 сентября

• Știri.md: 15 septembrie, Ziua Globală a Curăţeniei. Cum și unde te poţi alătura

15 septembrie:

• Zugo.md: 22.000 de voluntari și aproape 25.000 de saci cu gunoi. Campania „Hai, Moldova!” a făcut totalurile

• Noi.md: EcoDava s-a alăturat campaniei „Hai, Moldova!” (VIDEO)

• Locals.md: 22 тысячи волонтёров по всей молдове собрали почти 25 тысяч мешков мусора

• Unica.md: Persoane publice, reprezentanţi ai ambasadelor, dar și simpli cetăţeni, s-au mobilizat pentru a face Moldova mai 

curată!

• allmoldova.com: Republica Moldova s-a alăturat Zilei Globale a Curăţeniei

• Argumentul.info: R. Moldova s-a alăturat Zilei Globale a Curăţeniei

• Adevărul.ro: La Chișinău și în ţară se face curăţenie: Hai, Moldova!

• Observatorul de Nord: Sute de soroceni au participat la ,,Ziua Internaţională a Curăţeniei”

• Moldpres.md: Republica Moldova s-a alăturat Zilei Globale a Curăţeniei

• Moldova9.com: 15 septembrie- Ziua Mondială a Curăţeniei

• Moldova.org: Ziua Mondială a Curăţeniei, marcată și în Moldova

• Unimedia.info: La Chișinău și în ţară se face curăţenie: Hai, Moldova!

• IPN: La Chișinău și în ţară se face curăţenie: Hai, Moldova!

• TV8: Moldovenii s-au mobilizat să cureţe ţara de deșeuri

• Deschide.md: La Chișinău și în ţară se face curăţenie: Hai, Moldova!
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• Radiochisinau.md: Primăria Capitalei informează că sâmbătă se desfășoară Ziua Globală a Curăţeniei

• Publika TV: În Moldova a fost dat startul Zilei Globale a Curăţeniei. Voluntarii au adunat deșeurile din 12 zone verzi

• Canal2: Zeci de voluntari au participat la Ziua Mondială a curăţeniei. Au fost strânse gunoaiele din 12 zone verzi ale Capitalei

• PRO TV: Si-au lasat treburile la o parte si au curatat orasul de deseuri. De ziua Globala a Curateniei, zeci de voluntari s-au 

mobilizat si au facut ordine prin parcuri si pe strazi

• Sporter.md: Ziua de Curăţenie Naţională/Globală - 15 septembrie 2018

• PRIME: În Moldova a fost dat startul Zilei Globale a Curăţeniei. Voluntarii au adunat deșeurile din 12 zone verzi

17 septembrie:

• Zugo.md: Eroul Săptămânii: A reușit să trezească spiritul civic în ţară, prin proiectul „Hai, Moldova!”. Cunoaște-o pe Taisia 

Camenșcic

• Mediatv.md: Hai, Moldova!, Hai Cimișlia

• Radio Moldova Tineret: Facem totalurile acţiunii Ziua Curăţeniei globale
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