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"Asociaţia Civicum Voluntaris” 
 
  
 Este constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului  

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 Este persoană juridică de drept privat, ce funcţionează în 

conformitate cu legislaţa română şi cu propriul Statut. 
 
 
 Este infiintata prin Hotărârea Judecătorească nr. 15189 din 

04.10.2013. 
 
 

 Conform Statutului propriu, are ca scop dezvoltarea de acţiuni 
menite să promoveze participarea activă a tinerilor, în special, a 
cetăţenilor, în general, la viaţa comunitară. 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 



 
 

26 martie  
 
 

În cadrul parteneriatului cu 
World Vision România  
– Biroul Zonal Constanţa  
e  lansat proiectul  
„VREAU SĂ -ŢI SPUN 
POVESTEA MEA”, sprijinit de 
Fundaţia pentru Comunitate 
şi MOL România prin 
Programul MOL pentru 
Sănătatea Copiilor, cu o 
finantare in valoare de  
20.000 de lei, la care  
s-au adaugat 
2.400 de lei, reprezentand 
contributia Partenerilor. 
,  
 
 
                                                                                

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 



 
 
 

“Şcoala altfel” 
 

Şcoala gimnaziala nr. 7  
Remus Opreanu 

 
Şcoala gimnaziala nr. 43 

Ferdinand 
 

      Liceul Tehnologic  
     Dimitrie Leonida 

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 
 

7 – 11 aprilie 



 

12 aprilie – 19 aprilie 
 

“Ajuta iepurasul  

sa gaseasca si adresa lor!”  
 
Campanie umanitara derulata 
cu sprijinul celor mai importante 
6 mall-uri din Constanta: City 
Mall, Maritimo, Cora Brătianu, 
Tomis Mall, Galeriile Tom, 
Decathlon, fiecare centru 
comercial avand atribuit un caz 
social, pentru care s-au colectat 
fonduri. 

  
 

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 



16 aprilie 
Desfasurarea activitatii proiectului “Vreau sa-ti spun povestea mea” 
Vizita grupului tinta (18 copii din comuna Corbu, cu diagnostice de 
boli cronice care induc handicap, din segmentul de vârstă 7–17 ani), 
la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. 

 

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



12 – 18 mai 
Saptamana nationala a 
   voluntariatului SNV: 

  Imbratisari gratuite - o persoana 
  cu disabilitati, voluntar, a oferit 
  imbratisari trecatorilor, pentru a 
  creste toleranta fata de 
  persoanele cu dizabilitati. 
  O carte pentru fiecare - copiilor din 
  clasa pregatitoare le-a fost citita o 
  poveste, dupa care au  donat cate 
  o carte pentru a dota biblioteca 
  gradinitei din satul Mircea Voda.  
  Voluntariat si sport pentru 
  sanatate, in parteneriat cu DJST 
  Cta si Asociatia Sport pentru 
  Sanatate - echipe de elevi  au 
  facut circuitul sporturilor, pentru 
  constientizarea beneficiilor 
  practicarii sportului, iar la final s-a 
  ecologizat o portiune de  plaja.  
  Voluntariatul – o mare de 
  oportunitati – promovarea 
  voluntariatului in randul elevilor de 
  liceu.   
  Recreaza-te prin voluntariat – in 
  parteneriat cu Sala de Fitness Fit 
  & Shape s-a facilitat recreerea in 
  cadrul SNV prin sport.  

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 

http://www.fitshape.ro/
http://www.fitshape.ro/


 
1 iunie - 2014 Ziua Internationala a Copilului 

desene pe asfalt, in parteneriat cu Cora City Park Mall.  

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 



25 iulie 
Pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret  „Căluţul de Mare” din 

Constanţa a avut loc premiera piesei de teatru „Până când ne vom 
revedea”, avand la baza scenariului poveştile scrise de copiii din grupul 

tinta al proiectului „Vreau să-ţi spun povestea mea”. Pentru micii 
scriitori, transpunerea pe scenă a lucrărilor proprii, posibilitatea de a avea 

un rol în propriile poveşti sau  faptul că au fost spectatorii lor, a 
reprezentat un eveniment cu impact emoţional pozitiv. Profesioniştii 

implicaţi în această acţiune, derulată cu sprijinul Fundației pentru 
Comunitate și MOL România, au fost: regizorul Tiberiu ROŞU, actorii 

Dana Manolache, Graţian Prisacariu şi coregrafa Geta Răvdan. 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



28 iulie  
„Stop hepatitei! Fii atent la A, B, C, D!” 
Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania 
a desfasurat un  eveniment de informare cu ocazia Zilei 
Mondiale a Hepatitei, sub sigla World Hepatitis Alliance. 
Asociatia Civicum Voluntaris a fost aleasa ca partener 

cu rol de facilitator al evenimentului in Constanta. 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

http://civicumvoluntaris.ro/archives/evenimente/stop-hepatitei-fii-atent-la-a-b-c-d


Festivalul sporturilor 
pe plaja 

1 – 31 august  
vineri, sambata, duminica 

in parteneriat cu  
Asociatia Sport pentru Sanatate 

SPORT PENTRU 
SANATATE la DUNE 
SUMMER SPORTS! 
 

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



12 - 13 august  
Prin proiectul “Sportul este si pentru noi”  

derulat in parteneriat cu Asociatia Judeteana a 
Sportului pentru Persoane cu Handicap Constanta, 
ce are ca scop valorificarea potentialului oferit de 
modelul sportivului cu disabilitati, a fost marcata  

“Ziua Internationala a Tineretului”.   

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 



 

4 – 7 septembrie 
 

Sesiune de training desfăşurata în Centrul de agrement de la 2 Mai in deschiderea 
proiectului “VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ”, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, derulat de Asociaţia Civicum Voluntaris 
împreună cu Organizaţia Team. 
“VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ” constituie o rezultantă a acţiunilor de promovare a 
voluntariatului, desfăşurate de 6 reprezentanţi ai societăţii civile constănţene în parteneriat cu 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, pe parcursul săptămânii „Şcoala altfel” 
ediţia 2014, în 12 unităţi de învăţământ din municipiul Constanţa. Pornind de la impactul 
pozitiv şi de la dorinţa de informare manifestată de tineri, a rezultat necesitatea dezvoltării 
acestei acţiuni într-un proiect mai amplu, care să cuprindă un număr mai mare de beneficiari. 
“VOLUNTARIATUL ÎMPREUNĂ” demonstrează posibilitatea identificării de scopuri şi  
obiective comune ale reprezentanţilor societăţii civile constănţene, în perspectiva dezvoltării 
de noi parteneriate viitoare.  
Scopul proiectului: Promovarea voluntariatului într-o formă accesibilă şi directă, pentru a 
ajuta tinerii să se implice în acţiuni de voluntariat.  
Obiectivul proiectului: Informarea a cel puţin 2.000 de tineri, elevi în 15 licee din Constanţa, 
despre rolul voluntariatului în societate şi în dezvoltarea personală, în perioada septembrie/ 
octombrie 2014.  
Grup ţintă: 15 voluntari cu vârste între 14 şi 35 de ani reprezentând 15 ONG-uri constanţene 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 



 

30 septembrie 
 

Lansarea proiectului Civi– Mateca,  
câştigător al programului de responsabilitate socială 

”Heineken pentru Comunităţi” lansat de „Heineken” 
şi Asociaţia CSR – Nest, în orașul Constanţa.  

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



1 octombrie 
 

Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice 
Fundatia Principesa Margareta a Romaniei,  

in parteneriat cu  
Asociatia Franceza Les Petits Frères des Pauvres si 

Asociatia Civicum Voluntaris, au desfasurat a treia 
editie a campaniei  

”Flori pentru suflet”  
pentru a marca lupta impotriva singuratatii si a izolarii 

sociale a persoanelor varstnice.  
Au fost oferite varstnicilor din Constanta flori si 

felicitari cu urarea „La multi ani!”. 
 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



 

20 octombrie – 15 noiembrie 
Concursul Civi–Mateca primul pilon al proiectului cu 

acelasi nume, finantat de HEINEKEN pentru Comunitati cu 
80.000 lei. 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 

160 echipe de cate 4 elevi din clasele V – VIII si IX – XII 
inscrise in concurs, din 46 de unitati de invatamant, scoli 

gimnaziale si licee din Constanta, Agigea, Cumpana, Eforie, 
Lumina, Navodari, Ovidiu, Techirghiol, Valu lui Traian. 

  

Jurizarea s-a desfasurat in intervalul 21.11.2014-3.12.2014. 
Din 107 de filme depuse, 18 au iesit din concurs (9 pentru 

punctaj mai mic de 60, 2 nu au respectat tematica de 
concurs, 7 cu probleme tehnice).  

Pentru fiecare premiu s-au stabilit de juriu 3 nominalizari, 
postate pe pagina web, echipele castigatoare fiind anuntate in 

29.01.2015, la festivitatea de premiere din cadrul 
evenimentului de inchidere a proiectului (350 participanti). 

Pentru premiul de popularitate, votarea on-line a fost 
deschisa pana pe 30.12.2014.  

 

Toti elevii participanti la concurs (428) au primit diplome, iar 
69 profesori coordonatori din 50 unitati de invatamant, 

adeverinte pentru implicarea in proiect.  



31 octombrie  
Halloween in familie in  

Anul European al Familiei  
 

Asociaţia Civicum Voluntaris în parteneriat cu Organizaţia 
TEAM şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Constanţa, subscriu tema celei de-a III-a ediţii a 
evenimentului, la tematica europeană declarată pentru 
2014 – Anul European al Familiei. 
100 de elevi din ciclul primar de la şcolile constănţene 
Jean Bart, Ferdinand şi Constantin Angelescu, au fost 
invitaţi să marcheze sărbatoarea de Halloween prin 
distracţie si voie bună. 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



5 decembrie 
 

      Gala Voluntarilor 2014 Constanţa, sărbatorită în 
fiecare an începând cu anul 2003 în data de                 

5 decembrie, urmăreşte recunoaşterea publică a 
meritelor celor mai activi voluntari din Constanţa 

 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



17 decembrie  
Caravana lui Mos Craciun 

Caravana Mosului a fost în 3 localitatii din judetul 
Constanta: Mircea-Voda, Satu Nou si Tortoman, 

pentru a oferi copiilor defavorizati socio-economic 
jucarii, dulciuri, hainute, rechizite si un spectacol 

sustinut de spiridusii mosului. 
Echipa de spiridusi a fost alcatuita din voluntari de 

la ASOCIATIA CIVICUM VOLUNTARIS,  
SWEET LAND, ASOCIATIA LOGOPEZILOR DIN 

ROMANIA, corurile Colegiului Tehnic de Marina 
Alexandru Ioan Cuza si ale Colegiului National 

Mircea cel Batran  

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 



18 decembrie 

 Festivalul de Datini si Obiceiuri 
 de Craciun si Anul Nou 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Asociaţia 
Civicum Voluntaris, Asociatia Culturală a Coregrafilor, 

Scenografilor, Artistilor Liber Profesionisti si Amatori din 
Constanta, in parteneriat cu MARITIMO CENTER CONSTANŢA 

a organizat a IV-a editie a Festivalului National de Datini si 
Obiceiuri Populare de Craciun si Anul Nou, la care au participat 
ansambluri folclorice, solisti si grupuri de colindatori din judet si 

din tara.  

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 



20 DECEMBRIE 

 
 

Zâmbește, vorbește, fă o faptă bună. 
 

Schimbă-te pe tine  
și astfel se vor schimba și ceilalți! 

 

 

Eu, voluntariatul, ma prezint ca fiind cea mai 
distinsa ocupatie a unei inimi si minti frumoase! 
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