
 

 

Stimate domn/doamnă, 

 

 

Asociaţia Obştească „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP - 

Unirea) doreşte să vă mulţumească pentru faptul că susţineţi şi contribuiţi 

la realizarea activităţilor unioniste. Pentru noi contează fiecare bănuţ 

oferit de dumneavoastră, fiecare distribuire sau promovare a Unirii. 

 Datorită contribuţiei dumneavoastră am realizat foarte multe 

evenimente frumoase împreună. 

 

1) Marşul Tricolorului 

 

Ziua Unirii Basarabiei cu România (27 martie) a fost marcată cu 

adevărat special în acest an la Chişinău. Un tricolor imens de 100 de 

metri lungime a fost desfăşurat pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Astfel, am organizat un marş de la Academia de Ştiinţe până în Piaţa 

Marii Adunări Naţionale şi am dansat împreună Hora Unirii.  Astfel, 

unioniştii au sărbătorit 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. 

 

 

 

 

 



 

 

2) Inaugurarea bustului lui Mihai Eminescu în satul Ulmu, 

Ialoveni şi desfăşurarea tricoloarelor pe instituţiile de 

învăţământ 

 

Pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, în satul Ulmu, 

raionul Ialoveni a fost inaugurat un bust al poetului naţional Mihai 

Eminescu. Bustul a fost amplasat în faţa Gimnaziului „Mihai Eminescu”, 

care în anul de învăţământ 2016-2017 a aniversat 50 de ani de activitate. 

Monumentul este rezultatul unor eforturi coordonate dintre foştii 

absolvenţi ai gimnaziului, locuitori ai satului Ulmu, Societatea Cultural-

Istorică „Mihai Viteazul” din judeţul Prahova , CJ Prahova. 

La fel, în ziua respectivă, pe majoritatea instituţiilor din ţară au fost 

arborate bucăţi de tricolor din kilometrul de la 1 decembrie desfăşurat de 

A.O.UNIREA- ODIP. 

 

 
 



 

 

 
 

3) Protest împotriva preşedintelui Igor Dodon 

Pe data de 28 martie, am organizat un protest paşnic împotriva 

preşedintelui Igor Dodon, prin care am transmis mesajul că nu suntem de 

acord cu ultimele declaraţii ale sale. Şeful statului doreşte să ne impună 

să învăţăm limba rusă şi să înlocuiască istoria României cu cea a 

Moldovei.  

 

 

 
 



 

 

4) Protest la Biroul Naţional de Statistică 

 

Pe 31 martie, AO Unirea-ODIP a protestat împotriva rezultatelor 

recensământului care a fost fraudat. Recensământul a fost desfăşurat cu 

mari încălcări, iar rezultatele au fost prezentate cu întârziere de 7 luni de 

la termenul stabilit prin lege. Am reacţionat imediat şi am solicitat să fie 

iniţiată o anchetă în acest caz şi să fie trase la răspundere persoanele 

vinovate. 

 
 

5)  Campania „Unirea prin cultură” 

 

De la data de 1 aprilie, Asociaţia Obştească „UNIREA - ODIP” a dat 

startul Campaniei „Unirea prin cultură”. Astfel, în cele mai aglomerate 

locaţii din Chişinău sunt amplasate mai multe bannere informative, care 

conţin citate ale celor mai ilustre personalităţi culturale şi literare ale 

spaţiului românesc.  

Astfel, în drum spre locul de muncă, şcoală, universitate, chişinăuienii au 

ocazia să ia cunoştinţă şi, eventual, să memoreze citate ale ilustrelor 

personalităţi din spaţiul românesc. Totodată, chişinăuenilor li se distribuie 

100 de mii de flyere informative cu mesaje unioniste. 



 

 

 

 

 

6) 7 aprilie 2009 

 La 7 aprilie 2017, la 8 ani de la protestele din 2009, AO „UNIREA - 

ODIP” a organizat un eveniment de comemorare a victimelor care au 

avut de suferit în urma violenţelor şi maltratărilor ce au avut loc în acea 

zi. S-a ţinut un minut de reculegere şi o clipă de reflecţie asupra acelor 

evenimente tragice şi impactul pe care l-au avut asupra societăţii din 

Republica Moldova. 

 

https://www.facebook.com/unirea.odip/photos/ms.c.eJxFz1ESADEEA9Ab7YiWcP~_L7ZSp~;r6RACkBbjdlmCo~;XMhtiFwPHAhzucBVEeSDmjB9UB1hA1nAiYR0x0Si13LWZq9d8uBEkPdSmp6Iiw~_wAQN1mFIHdsNM~_Pllp~_YAToclfzb0Otc~-.bps.a.1908174636118562.1073741935.1494609064141790/1908174652785227/?type=3
https://www.facebook.com/unirea.odip/photos/ms.c.eJxFz1ESADEEA9Ab7YiWcP~_L7ZSp~;r6RACkBbjdlmCo~;XMhtiFwPHAhzucBVEeSDmjB9UB1hA1nAiYR0x0Si13LWZq9d8uBEkPdSmp6Iiw~_wAQN1mFIHdsNM~_Pllp~_YAToclfzb0Otc~-.bps.a.1908174636118562.1073741935.1494609064141790/1908174652785227/?type=3


 

 

 

În continuare, vă prezentăm următoarele proiecte, care vor fi 

implementate de asociaţia noastră.  

 

1. Proiectul „Tricolor în fiecare casă” 

 

În vremurile de grea cumpănă naţională, atunci când valorile naţionale 

româneşti erau interzise, tricolorul a stat la baza identităţii noastre 

naţionale şi a servit drept călăuză a păstrării limbii române, istoriei 

româneşti şi culturii noastre. Până în zilele de astăzi, tricolorul este 

simbol al patriotismului, al iubirii faţă de neam şi ţară. Din păcate, 

conjunctura politică actuală a reuşit să ne dezbine, să ne insufle o altă 

cultură, un alt tricolor. În acest context, asociaţia obştească „Onoare, 

Demnitate şi Patrie” (ODIP) va desfăşura în lunile august – octombrie 

2017 proiectul „Tricolor în fiecare casă”. Astfel, pe parcursul lunii august 

2017, voluntarii ODIP vor împărţi 25 de kilometri de panglică tricoloră 

tuturor doritorilor. În transportul public, în locaţiile aglomerate, în pieţe 

sau localuri, voluntarii vor dărui trecătorilor panglică tricoloră pentru 

mână, geantă sau alte preferinţe. Astfel, tricolorul va fi un simbol al 

patriotismului pentru fiecare om, care va avea ocazia să-l poarte zilnic. 

 

2. Caravana Unirii 

Un om informat corect este un om deştept. Gândindu-ne după acest 

principiu, Asociaţia UNIREA-„Onoare, Demnitate şi Patrie” planifică să 

organizeze unul din cele mai ample proiecte ale sale. Fiind la a II-a ediţie, 

proiectul are scopul să asigure o informare corectă şi echidistantă a 

cetăţenilor Republicii Moldova, atât din municipiul Chişinău, cât şi din 

localităţi, cu privire la avantajele apropierii de Uniunea Europeană şi 

România. Prima ediţie a proiectului a avut loc în vara anului 2016, timp 

în care aproximativ 100 de voluntari au fost implicaţi activ în promovarea 

valorilor europene. Proiectul constă în două etape, divizate după criteriul 

geografic. Prima etapă a proiectului presupune organizarea unei ample 

campanii de informare la corturi în municipiul Chişinău. Activitatea 

presupune amplasarea a 5 corturi în cele mai aglomerate locuri din oraş, 

iar voluntarii vor avea misiunea să distribuie pliante, ziare şi să discute cu 

https://www.facebook.com/unirea.odip/photos/ms.c.eJxNkddtRFEIRDuyyKH~;xqwLD9jfowkETERQJyZJS8s~;~;IAkGhvLAm6gp9BgYMAF3ooD0aGXkc9CaadoCwxgKkCrYGnLhjI3oAXWlh9QtXoZXRsLBFuxodItcS29C~;0oyiJxoBT4LRdU24rMtsHx5hAGG6DPggBrYdcg94gBqgX8u0cIvntAiq0CXgbCWowqNE9hlTGvDJJu8bPUYEI7GHSGHoAafY4cFFwK11GwFiAekF6TGo7FWxGr8N4ltoX7QD~_13aLbEh3qeC1vF6NYYF27k1pn5GY4l0Vpb~;peKXT3SKoD8U4aURb2f1~_boS4~-.bps.a.1911057065830319.1073741936.1494609064141790/1911057232496969/?type=3
https://www.facebook.com/unirea.odip/photos/ms.c.eJxNkddtRFEIRDuyyKH~;xqwLD9jfowkETERQJyZJS8s~;~;IAkGhvLAm6gp9BgYMAF3ooD0aGXkc9CaadoCwxgKkCrYGnLhjI3oAXWlh9QtXoZXRsLBFuxodItcS29C~;0oyiJxoBT4LRdU24rMtsHx5hAGG6DPggBrYdcg94gBqgX8u0cIvntAiq0CXgbCWowqNE9hlTGvDJJu8bPUYEI7GHSGHoAafY4cFFwK11GwFiAekF6TGo7FWxGr8N4ltoX7QD~_13aLbEh3qeC1vF6NYYF27k1pn5GY4l0Vpb~;peKXT3SKoD8U4aURb2f1~_boS4~-.bps.a.1911057065830319.1073741936.1494609064141790/1911057232496969/?type=3


 

 

oamenii despre beneficiile apropierii de România. În acelaşi timp, 

voluntarii asociaţiei vor strânge semnături pentru unire, care vor fi 

folosite exclusiv de asociaţia ODIP. A doua etapă a proiectului presupune 

organizarea unei caravane a unirii în localităţile Republicii Moldova. 

Activitatea are scopul de a vorbi şi informa corect locuitorii din mediul 

rural, care deseori sunt supuşi manipulării şi influenţei mediatice nefaste.. 

Timp de o lună, voluntarii ODIP vor vizita în jur de 100 de localităţi ale 

Republicii Moldova. Voluntarii vor merge din casă în casă, vor discuta cu 

oamenii, vor afla ce necesităţi au oamenii din mediul rural şi ce aşteptări 

au de la fraţii români pentru a ne uni centrale. Astfel, va fi realizat scopul 

de bază al asociaţiei ODIP, şi acela de a promova cultura, valorile 

europene şi unirea cu România în rândurile populaţiei Republicii 

Moldova.  

 

 

Vă mulţumim mult pentru sprijinul Dvs. şi vom conta pe ajutorul Dvs. şi 

în continuare! Pentru că unirea se va realiza doar dacă fiecare vom pune 

umărul la realizarea acestui ideal. Unirea face puterea! 

 

Cu deosebită consideraţie,  

 

Vlad BILEŢCHI, 

Preşedintele Asociaţiei UNIREA-ODIP 

21.04.17 


