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2002-2015 CAROMA NORD 13 ani de existență 

Partea I. Prezentare generală 

În cei 13 ani de activitate, ”Caroma Nord” s-a impus ca o organizaţie activă în domeniul protecţiei 
mediului, drepturilor copilului şi familiei, mobilizare comunitară, implementînd peste 30 proiecte, prin care s-
a urmărit atragerea atenţiei opiniei publice şi a autorităţilor în domeniul mediului, asupra problematicii 
copiilor cu disabilităţi, copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, persoanelor în etate marginalizate.  

Organizaţia are dezvoltate parteneriate cu organizaţii din ţară şi de peste hotare. Caroma Nord este 
membră a Alianţiei ONG-lor active în Protecţia Copilului şi Familiei din Moldova din 2003, a fost membră al 
Consiliul Naţional al ONG-lor din Moldova (2008-2011). 

Scurt istoric 
 

Asociaţia obştească „Caroma Nord” a fost înregistrată juridic ca organizaţie obştească la data de 7 mai 
2002. Forul de conducere este Consiliul de Adminstare, constituit din 5 voluntari care nu deţin funcţii 
executive, şi care decide politicile şi principiile organizaţiei, aprobă bugetele şi planurile de acţiune, elaborează 
rapoartele de activitate şi cele financiare şi trasează strategiile de viitor ale organizaţiei.  

Misiunea  

Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi 
civile bazate pe cetăţenie activă. 

Scopul 

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetatenilor la solutionarea problemelor ce ţin de 
dezvoltarea locală, educaţia etnico-culturală, în special a tineretului.  

“Caroma Nord” desfăşoară activităţi constante care facilitează dialogul între diferite structuri locale pentru 
dezvoltarea şi oferirea unor servicii de calitate.  

Activitatea asociaţiei se desfăşoară respectând următoarele valori: colaborare, responsabilitate, inovaţie, 
flexibilitate şi transparenţă. 

Principalele domenii de activitate ale Asociaţiei obşteşti „Caroma Nord” sunt:  

 Ecologie şi protecţia mediului; 

 Dezvoltare umană şi integrare socială;  

 Drepturile omului; 

 Voluntariat. 
Asociaţia militează pentru o comunitate pură şi demnă de apreciat, pentru o societate fără delicvenţă, violenţă 
şi sărăcie şi pentru egalitate între oameni, principiul fundamental fiind „oameni care ajută oameni, oameni care 
sunt în folosul oamenilor”.  Pentru acestea asociația s-a angajat în promovarea şi facilitarea participării la nivel 
local a tuturor cetăţenilor, inclusiv a generaţiei tinere, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile 
bazate pe cetăţenie activă. 

Servicii oferite de organizaţie: 

 instruire/formare 

 înființare ONG 

 îngrijiri socio-medicale la domiciliu. 
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Partea II. Strategia organizațională 

 
În conformitate cu Planul Strategic de Dezvoltare, obiectivele organizației noastre pe termen mediu și lung 
sunt următoarele: 

Obiectivul 1. Elaborarea şi aplicarea unor tehnici de management organizaţional eficient penru motivarea 
şi valorificarea potenţialului echipei. Selectarea, instruirea şi recrutarea a 100 voluntari în ONG-uri din regiune în 
perioada 2014 – 2015; 

Obiectivul 2. Elaborarea şi aplicarea strategiei de colectare de fonduri pentru perioada 2014 – 2015;  
       Obiectivul 3. Promovarea parteneriatului la nivel de comunitate şi regiune, crearea coaliţiilor şi reţelelor 
viabile de ONG-APL-AE. 

 
Pe termen scurt: 

O1:  Elaborarea şi aplicarea unor tehnici de management organizaţional eficient penru motivarea şi 
valorificarea potenţialului angajaților. 

Pentru atingerea obiectivului vom desfășura următoarele acţiuni: 

 Majorarea salariilor personalului; 

 Organizarea timpului liber a personalului (tabere, serate corporative, călătorii, etc.); 

 Organizarea programelor de schimb de experienţă; 

 Organizarea vizitelor de studiu în ţară şi peste hotare; 

 Elaborarea unei strategii de funcţionare a  Consiliului de Administraţie;  

 Identificarea resurselor financiare pentru lărgirea ariilor de activitate. 
 

O2:  Elaborarea şi aplicarea strategiei de colectare de fonduri pentru perioada 2011 – 2015.  
Suma planificată minimă este de $200000. 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

 Atragerea sponsorilor locali şi din regiune; 

 Elaborarea proiectelor proprii şi implementarea lor;  

 Gestionarea eficace a fondurilor bugetare; 

 Prestarea serviciilor contra plată;  

 Servicii de instruire contra plată pentru reprezentanţii sectorului privat; 

 Obţinerea certificatului de Ulitate Publică. 
 

Partea III. Structura de guvernare a organizației 
 

Membrii Consiliului de Administrare: 
 
Frecăuţanu Rodica, Preşedinte, director de proiecte 
Zelinschi Cleopatra, Departamentul Programe și Proiecte, AO “Caroma Nord” 

Cojocaru Dinu, Responsabil pentru dezvoltarea organizațională, Președinte AO “Ozon” 

Cazacu Valentin, Consilier juridic 

Gabriela Ivanov, Manager financiar 
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Membrii Asociaţiei sunt persoane care au dezvoltat o relație de lungă durată cu organizația, alegerea lor fiind 
facută în funcție de suportul pe care l-au adus asociației de-a lungul timpului. 

Pe langa funcția de suport, membrii bordului au crescut notorietatea organizaţiei şi sunt recunoscute ca „voci” 
puternice în societate.  

Voluntarii actionează ca promotori ai brandului poiectului „GREEN SCHOOL”, sustinerea lor fiind o garantie 
a calitatii programelor Asociației. 

Partea IV. Resursele Umane 
Numărul total al personalului angajat cu program de lucru deplin: 

- Frecăuţanu Rodica, manager de proiecte 
- Iulia Liulica, asistent de proiect 
- Natalia Grosu-Curocica, Coordonator RP şi Comunicare  
- Ifodii Lilia, lucrător social 

 
Personal angajat cu program de lucru redus: 

- Gabriela Ivanov – Manager financiar 
- Cleopatra Zelinschi - Trainer advocacy 
- Culibaba Sergiu - Consultant tehnic 

Partea V. Domeniile de expertiză / realizările principale ale Asociației 

- De la începutul activității nostre am susținut, menţinut şi dezvoltat activități de voluntariat pe diferite 
domenii: interese pentru copii, ecologie, sociale și culturale.  

- Am contribuit la facilitarea schimbului de experienţă dintre ONG-uri din diferite țări (România, 

Ungaria, Polonia, Ucraina) pentru  sporirea capacităţilor organizaţionale a mai multor ONG-uri din 

zonă în domeniul său de activitate. 

- În activitataea cu APL am desfășurat  activităţi de advocacy şi advocacy pentru abordarea 

problemelor de mediu: 

                    - Proiectul Dreptul la viață, a.2002;  

 
Membrii Asociaţiei: 
 

1. Frecăuţanu Rodica 
2. Zelinschi Cleopatra 
3. Ivanov Gabriela 
4. Cojocaru Dinu 
5. Muşet Tatiana  
6. Lupașcu Svetlana 
7. Radu Dumbrăveanu 
8. Cazacu Valentin 
9. Cabac Ghenadie 
10. Neagu Zinaida 
11. Iacoveț Natalia 
12. Cerebaş Maria 
13. Ifodii Lilia 
14. Bînzaru Diana 
15. Nonna Mihalcean  
16. Renata Grădinaru 

 

 
Voluntarii permanenţi: 

1. Bogaciuc Ana, Coordonator voluntari 
2. Rusu Olga, asitenţă foto, design 
3. Nonna Mihalcean, ateliere creaţie 
4. Irina Baxan, organizator ZEP 
5. Frecăuţanu Marius, organizare de 

evenimente 
6. Sochirca Anastasia, coordonare activități 

ecologice 
7. Benis Roman, promovarea orelor ecologice 
8. Cecan Alexandra, promovarea orelor 

ecologice 
9. Grosu Adrian, promovarea orelor ecologice 
10. Grosu Lucian, promovarea orelor ecologice 
11. Pantea Jastina, promovarea orelor ecologice 
12. Lisnic Marionela, asitenţă foto și video 
13. Maxim Condrea, scrierea de proiecte 
14. Valeria Danii, coordonator voluntari în CIU 
15. Josan Laura, coordonator voluntari în CMB 

https://www.facebook.com/maxim.condrea.3
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- Parcul de odihnă, a.2005;  

- Parteneriat pentru un mediu curat,a.2010;   

- Promovarea  legii cu privire la 2% (Impreună vom da sens vieții,a. 2006);  

- Implicarea ONG-lor din nordul Moldovei în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea 

societăţii civile 2008-2012  în parteneriat cu Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, în calitate de 

membru al Consiliului ONG, „Caroma Nord” a fost mandatară în facilitarea implementării Strategiei 

de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2008 – 2011 în zona de nord a RM. 

- Am acordat asistenţă logistică diferitor grupuri de inițiativă și ONG-uri din nordul Moldovei și am 

desfăşurat activităţi de instruire pentru ONG în domenii cum sunt:  

o Dezvoltarea voluntariatului;  

o Organizarea de campanii publice,  

o Elaborarea Strategiilor Locale pentru Tineret;  

o Designul și scrierea proiectelor; managementul ONG, implicarea comunităţii în soluţionarea 

problemelor locale, etc. 

În anul 2012, „Caroma Nord” a fost premiată la Gala Premiilor pentru Tineret „pentru activism civic” și 
contribuția semnificativă la consolidarea sectorului de tineret la nivel local. 

Partea VI. Parteneriatele 
 

Pe parcursul activităţilor sale, „Caroma Nord” a colaborat cu un şir de parteneri la nivel naţional, internaţional şi 
local. Printre aceştia putem menţiona:  

La nivel internaţional: 

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila ”Dunarea de jos” (ADDDJ) municipiul Calaraşi, România 
Asociaţia Ecologică "Silvanus" Cluj, România 
Carpathian Centre for Sustainable Development, Buşteni, România 

Asociația Culturală din Botoșani „Floare Albastră”, România 
Asociaţiile „HOLOGEN” şi DIALOG EGYESULET, Miscolc, Ungaria  
KARPATOKERT EGYESULET, Vasarosnameny, Ungaria. 

La nivel naţional și local (ONG): 

Alianţa ONG-lor active în Protecţia Copilului şi Familiei din Moldova 
Consiliul Naţional al Tineretului din RM 
Centrul Contact 
Asociaţia Eco-Tiras 
Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” 
 Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova 
AO “OZON”  
AO “ProCooperare Regională” 
AO “Centrul de Mediere şi Consultanţă pentru tineri” 
AO “CASMED”  
AO "CERTITUDINE”  
AO „Spectrum” 
I.P. “Clinica Juridică Universitară” 
AO ”Sat Modern” 
AO “PRO Asistență și Dezvoltare Comunitară” 
Asociația Apicultorilor din Bălți 
Centrul de Orientare și Promovare Europeană “Dialog” 
Asociatia Parntilor si Pedagogilor din Chisacareni 
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Asociația de ajutor mutual din Chișcăreni 
Centrul de Tineret şi Adolescenţi „Ceaica” 
Centrul de Tineret şi Adolescenţi “Olimpieţ 
Centrul European  de Limbi Străine „Quo Vadis” 

La nivel local (sectorul public): 

Direcţia Administraţie Publică Locală 
Direcţia Gospodărie Comunală 
Direcţia Generală Educaţie,Tineret şi Sport a Primăriei Bălți 
Inspectoratul Ecologic De Stat, Agenţia Teritorială Bălţi 
Întreprinderea municipală “Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” 
      Pinacoteca „Antioh Cantemir” 
      Primăria s. Pîrlița, Fălești 
      Primăria s. Elizaveta, Bălți 
      Primăria s. Chișcăreni, r. Sîngerei 
      Primaria s. Corlăteni, Rîșcani 
      Primaria s. Sângureni, Rîșcani 
      Primaria s. Ciolacu Nou, Fălești 
      Primaria Cajba, Glodeni 

La nivel local (sectorul privat): 

  Compania de Publicitate „Creativ Media” 
  Cinematograful „Patria” 
  Asociaţia Regională „Manager-Club” 
  SRL “Evridica Com” 
  IM “Termogaz-Bălți” 
  SRL "Frizas-grup" 
  „Clubul Managerilor” „Business Inkubator Impuls” 
 

Parteneri Locali (instituții de învățămînt)- cu care am încheiat acorduri de colaborare: 

1. LT „B.P.Hajdeu” 
2. LT “Al. Puşkin”   
3. LT “L. Blaga”  
4. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”  
5. Liceul Teoretic Republican „Ion Creanga”  
6. Liceul Teoretic „George Coşbuc” 
7.   Şcoala profesională Nr.1 
8. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” 
9. Colegiul de Industrie Uşoară 
10. Colegiul Tehnic Feroviar 
11. Colegiul de Medicină 
12. Şcoala profesională Nr.5 
13. Universitatea de Stat “A. Russo”  

Colaborarea cu Mass-media: 

Partenerii noștri sunt:  
 
Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova  
Agenţia Independentă de Ştiri Deca-press 
Bălţi TV 
Ziarul local SP 
Postul de radio “Vocea Basarabiei” 

       Postul de radio ECO FM 
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Desfăşurăm periodic activităţi sociale prin care sensibilizăm opinia publică referitor la anumite probleme de 

mediu sau pe care le au cetățenii.  În acest context, implicăm mass-media în calitate de mecanism de formare a 

opiniei publice asupra anumitor probleme.  

Partea VII. Potențialul de dezvoltare al capacităților 
 

Asociația „Caroma Nord” este recunoscut în R. Moldova ca un lider şi organizaţie-model în reprezentarea 

intereselor cetățenilor, care a contribuit la crearea mai multor cadre de cooperare cu ONG-uri, prin intermediul 

reţelelor de ONG (APSCF, ACCII, HOME CARE), Consiliul Național al ONG; Consiliul Raional Fălești pentru 

Protecţia Drepturilor Copiilor; Consiliul Regional de Coordonare a ONG-or din Nord-Vestul Moldovei; Membră al 

Comitetului Transfrontalier de Intervenţie în Domeniul Protecţiei Apelor de Suprafaţă din Bazinul Hidrografic al 

Rîului Prut. 

Au fost organizate schimburi de experienţă și stagii şi vizite de studiu şi transfer de experienţă între ONG-uri din 

regiunea de nord a RM  și Ungaria, Polonia, Bulgaria, Ucraina, România.  

Asociația noastră a oferit asistență și opotunități de participare a ONG-rilor din Ungaria la Forul Internațional al 

NGO-lor de Mediu, sectorului Business si celui guvernamental din bazinul Dunării si al Mării Negre (2006); a 

realizat întâlniri regionale de consultare şi implementare a politicilor publice (spre exemplu consultările regionale 

din anul 2008 asupra proiectului de lege cu privire la 2%, utilitatea publică şi Strategia de dezvoltare a societăţii 

civile).   

În scopul facilitării colaborării şi comunicării în cadrul Reţelei Home Care, am asigurat participarea partenerilor și 

noilor ONG-uri în cadrul proiectului HOME 

CARE; am contribuit la elaborarea materialului 

informativ al buletinului lunar al proiectului.Din 

2002 și până în prezent „Caroma Nord” oferă 

voluntar suport logistic şi informaţional pentru 

ONG-uri și instituții interesate în promovarea 

activităților de voluntariat.  

 Astfel 3 ani consecutiv suntem 

coordonatorii Săptămînii Naționale a Voluntariatului pentru raionul Fălești și municipiul  Bălți.  

În cadrul Festivalul Voluntarilor 2015, ediția a XIII-a, din 6 decembrie 2015, ”Caroma Nord” este 

nominalizată cu titlul ”Cel mai activ ONG din mediul rural”- Locul I: http://goo.gl/dSCgwU  
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Partea VIII. Principalele acţiuni ale asociaţiei în 2015 

În conformitate cu Strategia organizațională, Obiectivul 1. ”Elaborarea şi aplicarea unor tehnici de 

management organizaţional eficient penru motivarea şi valorificarea potenţialului echipei” și  Obiectivul 3 

”Promovarea parteneriatului la nivel de comunitate şi regiune, crearea coaliţiilor şi reţelelor viabile de ONG-APL-

AE” au fost realizate următoarele proiecte: 
 

1. Proiectul ”Creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul de 
protecţie a mediului şi responsabilizarea factorilor decizionali prin crearea 
Coaliției de Mediu în municipiul Bălţi”. 

 
Proiectul este implementat din noiembrie 2014, datorită  ajutorului generos al poporului american oferit 
prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului Consolidarea 
Societăţii Civile în Moldova, implementat de FHI 360.  

 
În cadrul acestui proiect continuăm colaborarea și implicarea ONG-urilor locale:  să creştem gradul de implicare 
a societăţii civile în procesul de protecţie a mediului şi de responsabilizare a factorilor decizionali în municipiul 
Bălți prin crearea Coaliției de Mediu. 

Coaliţia pentru Mediu Bălţi este formată din 42 organizaţii  și  persoane fizice active (ONG-uri, mediul de afaceri, 
autorităţi publice locale, asociaţii de părinţi şi pedagogi, grupuri de cetățeni) și are menirea de a instrui şi 
îndruma cetăţenii, grupuri de iniţiativă şi ONG-uri în ceea ce priveşte procesele de advocacy şi planificare, 
perfecţionarea abilităţilor tehnice/ organizaţionale, şi utilizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi 
publicul în general; schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. 

 
Obiectivele Coaliţiei de Mediu Bălţi: 

• Creşterea gradului de participare a publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a impactului asupra 
mediului; 

• Creşterea implicării societăţii civile în dezvoltarea politicilor publice pentru reducerea impactului 
activităţilor umane asupra mediului; 

• Îmbunătaţirea cadrului instituţional de desfăşurare a activităţii ONG-urilor de mediu 

•         Promovarea acţiunilor de advocacy pentru influenţarea instituţiilor publice în scopul creării 
mecanismelor de dezvoltare durabilă a organizaţiilor societăţii civile. 

 

 

 

  
  
 

Ce am realizat în cadrul acestui proiect pas cu pas: 
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21 ianuarie 2015– ședința internă de lucru, organizată de AO ”Caroma Nord”, privindanaliza 

derulării proiectului“Creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul de protecţie a mediului şi 
responsabilizarea factorilor decizionali prin crearea Coaliţiei de Mediu în municipiul Bălţi” Furtună de idei 
privind structura, perspectivele de dezvoltare a Coaliției de Mediu Bălți (CMB);direcționarea responsabilităților 
pe departamente și propuneri concrete pentru structura Coaliţiei de Mediu Bălţi; elaborarea pliantelor de 
prezentare a proiectului, a modelului de cerere de aderare la Coaliție și a chestionarului de consultare publică 
pentru a identifica percepția populației cu privire la problemele de mediu și a elabora ulterior propuneri pentru 
un management mai eficient al resurselor naturale și al deșeurilor menajere. 

   

30 ianuarie 2015– Masă Rotundă cu genericul „PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A COALIȚIEI DE 

MEDIU BĂLȚI”. Au fost prezentate membrilor și potențialilor 
membri ai Coaliției de Mediu Bălţi” obiectivele şi activităţile de 
realizat. Prezentări la tema: 

 Participarea publicului la luarea deciziilor. Advocacy și 
informare 

 Agricultura și dezvoltarea rurală 
A finalizat activitatea cu dezbateri și completări la Acordul de 
Parteneriat pentru a deveni un membru al Coaliției, cît și 
aprobarea conceptului final şi emiterea unei declaraţii 
comune.  
Au fost prezenţi 75 persoane: reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, instituții de învățământ, ONG-uri,  mediu de 
afaceri, institutii abilitate de mediu. 

5 februarie 2015– informația despre masa rotundă desfășurată la 30 ianuarie 2015 și concluziile 

participanților la dezbateri au fost prezentate într-un comunicat de presă „PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A 
COALIȚIEI DE MEDIU BĂLȚI”: http://goo.gl/7mWaQi 

10 martie 2015- Adunarea Generală a Coaliției de Mediu Bălţi, abordînd subiectele următoare: prezentarea 

dosarelor organizațiilor ce întrunesc condițiile de a deveni membru cu drepturi depline, prezentarea situației 
actuale a ONG-lor funcționale/nefuncționale din mun. Bălți, alegeri pentru funcția de Președinte, Consiliul de 
Coordonare și Cenzor, cît și prezentarea conceptelor de proiecte:  

Maxim Burduja, membrul Coaliției, a abordat mai multe probleme ecologice drastice din municipiu, care 
necesită urgentă intervenție, mai ales problema deșeurilor dintr-un cartier al orașului. Dl Burduja a propus și cîteva 
soluții, în primul rînd, ca locatarii acestui cartier să fie implicați direct în soluționarea problemei date. Dumnealui 
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a mai vorbit despre deşeuri și sporirea nivelului de conștientizare a populației privind protecţia mediului. În final, 
dl Burduja a propus și un logo al Coaliției. 

Serghei Culibaba, Președintele AO „Spectrum” a făcut o prezentare 

a proiectelor de promovare a Eficienței Energetice în mun. Bălți. 

Munteanu Stepan, Directorul IM „Termogaz-Bălți”, a propus un set 

de măsuri la compartimentul PROTECȚIA MEDIULUI ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE: 

1. Amenajarea, modernizarea, reutilarea și extinderea infrastructurii 

de încălzire în instituțiile de învățămînt școlare și preșcolare; 

2. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării 

resurselor regenerabile în rîndul populației; 

3. Realizarea infrastructurii de generare şi distribuire a surselor de energie alternativă, etc. 

Domnul R. Oehler – expert internațional prezent la eveniment - a vorbit despre importanța preluării 

responsabilităților de către APL, deoarece anume ei cunosc problemele locale. A prezentat câteva exemple practice 

utilizate în Germania de Vest, pentru a spori gradul de conștientizare a populației și implicarea locuitorilor în 

soluționarea problemelor ce țin de mediu din municipiu.  

Informația despre Adunarea Generală desfășurată la 10 martie 2015 a fost publicată în surse mass-media: 

http://goo.gl/Fzupdz ; http://goo.gl/1foSkm  

31 martie 2015– ”Monitorizarea proceselor decizionale”- 

sesiunea de instruire organizată de Caroma Nord împreună cu 
Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM) pentru membrii 
Coaliției de Mediu și alte părți cointeresate din regiunea Nord. 

În cadrul sesiunii s-a pus accentul pe monitorizarea politicilor 
publice: noțiune, scop, necesitatea implicării reprezentanților 
societății civile în procesele decizionale, au fost menționate 
aspectele legislative privind procesele decizionale, cît și tipurile 
documentelor de politici publice și ciclul de viaţă al acestora. De 
asemenea, s-au discutat procedeele și mijloacele de colectare, 
prelucrare și transmitere a informației în cadrul procesului de 
monitorizare a politicilor publice de mediu, cît și sursele de 
informare. 

De asemenea, Caroma Nord a venit și cu alte propuneri pentru 
membrii Coaliției de a participa la traininguri organizate de 
organizații partenere în domeniul protecției mediului ambiant și 
advocacy. 

28 aprilie 2015  - „Valorificarea resurselor regenerabile în 

Regiunea de Nord a Republicii Moldova. Situația curentă și 
perspective”- Sesiunea de instruire organizată împreună cu 
Mișcarea Ecologistă din Moldova.  

Printre subiectele abordate: Buna guvernare de mediu; responsabilitate și transparență întru soluţionarea 
problemelor de mediu; cooperarea dintre jurnalişti şi autorităţi, ONG-uri. 

http://goo.gl/Fzupdz
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Participanții au avut ocazia să pună întrebări și să discute cu 
reprezentanții Inspectoratului ecologic de Stat, cât și cu 
jurnaliștii prezenți despre principalele impedimente în asigurarea 
bunei guvernări de mediu; cum colaborează autorităţile cu 
jurnaliştii în asigurarea accesului la informaţia de mediu; care 
sunt aşteptările autorităţilor și care sunt aşteptările jurnaliştilor 
pentru o mai bună guvernare a mediului și o informare corectă a 
populației. 

19 mai 2015- Atelierul de lucru ai membrilor Coaliției - crearea 

a trei grupuri de lucru: 

Grupul 1: Mediul, energie și dezvoltare durabilă 

Grupul 2: Economie, justiție și buna guvernare 

Grupul 3: Educație, cultură, tineret și media 

Fiecare grup a identificat probleme concrete cu care se 
confruntă localitatea la aceste capitole, prioritizarea lor 
prin aplicarea analizei SWOT și cu elaborarea propunerilor, 
cu care vin membrii Coaliției participanți la atelier pentru a 
le soluționa. 

Problemele identificate și propunerile 
participanților au fost adunate ulterior într-un colaj total 
de propuneri pentru autoritățile publice locale. Echipa AO 
”Caroma Nord”, care îndeplinește și funția de secretariat al 
Coaliției de Mediu Bălți a realizat totalizarea propunerilor 
pentru PLAM (Plan Local de Acțiuni privind Mediu). 
Partenerii din Botoșani prezenți la atelier au prezentat 
programe educaționale și de voluntariat posibile pentru 
perioada următoare. 

9 iulie  2015 - Ședința Grupurilor de lucru din cadrul Coalitiei pentru Mediu –  

La eveniment au fost prezenți membrii Grupurilor de lucru 
din cadrul Coalitiei pentru Mediu, reprezentanți ai 
Primăriei Bălți, Direcția Comunală și reprezentanții MEM, 
Elena Scobioală și domnul Alecu Reniță. 

Autoritatile locale și-au expus viziunea față de 
problemele de mediu ce ar trebui rezolvate în comun cu 
ONG–le, dând asigurări că toate propunerile vor fi discutate 
în cadrul comisiilor de specialitate din cadru Primăriei. A 
fost înaintat din partea ”Caroma Nord” ACORDUL de 
COLABORARE dintre Coaliția de Mediu și Dezvoltare 
Durabilă (reprezentată de Asociația Obștească Caroma 
Nord) și Primăria Municipiului Bălți. 

28 septembrie 2015 - Workshop-ul „EUROPA – PAȘI SPRE VIITOR”- Bălți 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Culturală din Botoșani „Floare Albastră”.  La acest 
atelier au participat mai mulți primari, directori de gimnazii și licee, angajați ai departamentelor atragere de 
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investiții, cultură, asistență socială și educație din Primările Bălți, Glodeni, Drochia, meșteri populari din 
nordul republicii.  

În cadrul mesei rotunde, scurte intervenții au avut doamna Rodica Frecăuțanu – președintele 
Asociației „Caroma Nord” și doamna Carmen Moraru – președintele Asociației „Floare Albastră”, iar tema 
principală de discuții s-a axat pe necesitatea identificării unor parteneri viabili și întocmirii parteneriatelor. În 
acest sens, Gheorghe Ciobanu, reprezentant al asociației 
din Botoșani, a ținut un discurs în care a argumentat teza 
menționată mai sus și totodată a oferit participanților 
moldoveni o listă cu cel puțin 20 de potențiali parteneri 
din județul Botoșani. 

Atelierul de lucru s-a încheiat cu un dialog 
interactiv în cadrul căruia a fost făcut schimb de opinii și 
concluzii, iar la finele evenimentului reprezentanții 
asociației „Floare Albastră” i-au asigurat pe cei prezenți că 
ei pot conta pe sprijinul din partea asociației din Botoșani, 
care are o experiență de peste 10 ani în accesare de fonduri 
europene.  

29 septembrie 2015 – Informația despre masa rotundă cu”Floarea Albastră” a apărut în presa 

românească: http://goo.gl/g9NJE2  

30 octombrie 2015– în această zi s-au împlinit 

14 ani de la intrarea în vigoare a Convenției de la Aarhus 
privind accesul la informație, justiție și participarea 
publicului la adoptarea deciziilor în domeniul 
Mediului. Republica Moldova a fost prima țară, care a 
ratificat-o. 

 Coaliția de Mediu Bălți a adresat mai multe 
demersuri scrise Primăriei Bălți cu scopul de a crea un 
mecanism efectiv de colaborare cu ONG-urile de mediu și a 
numi o persoană responsabilă și motivată, care ar 
facilitaconlucrarea cu diferite departamente, necesare 
pentru realizarea mai multor proiecte locale. 

Văzînd ineficacitatea unei asemenea comunicări scrise, în lipsa răspunsurilor concrete la cerințele 
noastre, Coaliția a venit cu o invitație către APL, mass-media și membrii Coaliției de a se întruni la o masă 
rotundă pentru a prezenta Studiul privind ONG-uri existente și active în municipiu, realizat de AO Caroma 
Nord, și a prezenta propunerile grupurilor de lucru ale Coaliției de Mediu Bălți pentru PLAM (Planul Local de 
Acțiuni privind Mediu).  

 
Trei consilieri ai Consiliului Municipal Bălți - Renata Grădinaru, Svetlana Cudreasova și Virgiliu Prodan, 

doi reprezentanți ai APL - Ludmila Derevenko și Serghei Culibaba, doi reporteri de la ziarul local SP - Газета 
"СП" (Бельцы) Sergiu Pascari și Elena Beloțercovscaia, cît și mai mulți reprezentanți ai ONG-lor din municipiu 
și membri ai Coaliției de Mediu au dat curs invitației și au venit cu reacții atât pozitive, cît și negative. 

A fost propus ca portofoliul de proiecte și idei, elaborat de membrii Coaliției la 19 mai 2015, ca bază 
pentru Planul de acțiuni în domeniul mediului (PLAM), ca parte integrantă a Programului de Dezvoltare 
Economică și Socială a municipiului pentru anii 2016-2020. 

Prin demersul Nr. 46 din 28.10.15 a fost solicitat implicarea primarului, viceprimarului și secțiilor de 
specialitate precum și altor părți direct interersate în elaborarea și implementarea Planului Local de Acțiuni 
pentru Mediu în municipiu. 

  

http://goo.gl/g9NJE2
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2. Proiectul  ”Promovarea valorilor europene de mediu în Regiunea de Nord a 

Republicii Moldova”, realizat cu suportul financiar al Agenţiei SUA pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii 

Civile în Moldova, implementat de FHI 360.  

Scopul proiectului: 

Promovarea valorilor europene de protecţie a mediului înconjurător  

Promovarea practicilor europene în domeniul managementului deșeurilor 

Popularizarea inițiativelor de voluntariat în domeniul protecției mediului 

Acţiuni planificate: 

I. Dezbateri publice la tema practicilor UE în managementului deșeurilor - martie-aprilie 2015 

II. Un training de o zi în mun. Bălți pentru 20 tineri selectați – august 2015 

III. Activitate regională,simultană în 10 localități “Managementul deșeurilor pentru localitatea mea” –

septembrie 2015 

Rezultate: 

9  dezbateri publice organizate în perioada martie-aprilie 2015 în raioanele Fălești, 
Florești, Sîngerei, Glodeni și Rîșcani 

1070 tineri informați și interesați cu privire la sistemul integrat de management al 
deșeurilor 

3 administrații publice locale au fost susținute în a mobiliza comunitatea să gestioneze 
corect deșeurile 

 9 ONG-uri au dobândit cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a desfăşura procese de 
participare publică în comunitatea lor. 
 

6 grupuri de inițiativă din rândurile tinerilor au căpătat aptitudini și cunoștințe de a 
realizat acțiuni advocacy  

Aceste  6 grupuri de inițiativă au fost asistate în realizarea unui plan pe termen scurt, de 
creştere a capacităţii de participare publică. 
 
Administraţia publică locală şi-a îmbunătăţit metodele de comunicare cu cetăţenii. 
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19 martie 2015- a fost dat startul campaniei de informare și conștientizare “Scapă de deșeuri, locul 

lor nu e localitatea ta!”  
Asociația Obștească “Caroma Nord” în parteneriat cu 

Primăria satului Chișcăreni, r. Sîngerei, ONG-le locale și elevii 
liceului teoretic ”Nicolae Casso” au discutat despre problema 
gunoaelor. La dezbatere au participat circa 70 de elevi ai liceului, 
însoțiți de profesori, primarul s. Chiscăreni, Țurcanu Silvia, 
consilierul local, Nicolae Spînu, specialistul principal tineret și sport, 
Midrigan Nicolae și expertul internațional SES din Germania de Vest, 
Reinhardt Oehler. Dezbaterea a fost moderată de președintele AO 
“Caroma Nord”, Rodica Frecăuțanu. 

Elevii au menționat problemele cunoscute de ei si au venit 
cu propuneri și sugestii referitor la gestionarea deșeurilor în 
localitatea lor. Ei au recunoscut că gestionarea deșeurilor este o 
problemă stringentă și majoritatea lor au afirmat că doresc să 
traiscă într-un mediu curat. Iată de ce, fiecare locuitor ar trebui cît 
mai activ să se implice în promovarea, preluarea și utilizarea 
bunelor practici UE de gestionare a deșeurilor. 

Doamna Ignatiuc, profesor, președinte al Centrului de 
Orientare și Promovare Europeană “Dialog”, a adresat un îndemn 
tuturor elevilor pentru a menține în ordine mediul înconjurător și 
pentru a încuraja și pe membrii familiilor lor, prietenii și 
cunoștințele lor s-o facă. Căci, curățenia nu este doar un mod de 
viață sănătos, ci demonstrează elocvent educația locuitorilor 
satului. 

Domnul Oehler i-a încurajat pe elevi să continue promovarea bunelor practici europene în gestionarea 
deșeurilor, făcînd o remarcă că numai atunci vor putea trăi într-un 
mediu curat cînd toți locuitorii vor conștientiza importanța 
colectării deșeurilor. 

23 martie 2015 – Campania a continuat cu 3 dezbateri 

publice pe tema “Gestionarea deșeurilor în 5 pași” în gimnaziile din 
s. Băhrinești, s. Gura Căinarului și s. Putinești, localități din r. 
Florești.  

La dezbateri au participat circa 160 de elevi și cadre 
didactice din gimnaziile date. Elevii din gimnaziul Gura Căinarului 
au susținut idea de a începe colectarea selectivă a deșeurilor, deși 
sunt conștienți că va fi greu, destul de greu pentru a face această 
schimbare la ei în localitate, oamenii nu doresc să contribuie.  

La finalul discuțiilor, elevii au propus de a face ordine în localitate cel putin o dată în lună, iar la această 
acțiune de curățenie să participe toți consătenii.  

În s. Putinești copii și tinerii cunosc despre importanța apropierii RM de UE.  
În holul Gimnaziului Putinești am gasit o colecție frumoasă de 
vederi și desene "La pas prin Europa". Domnul director Valeriu 
Dujii a mobilizat toți elevi în sala de festivități pentru a pune în 
discuție tema deșeurilor. 

Mihai Motruc, clasa a 5-a, a propus ca să fie instalate 
containere pentru fiecare deșeu în parte. Mai mulți elevi au 
menționat faptul că școala ar putea practica colectarea controlată 
a deşeurilor de hârtie, sticlă, plastic, iar din banii obţinuţi să se 
organizeze diferite activităţi, concursuri cu premierea 
cîştigătorilor. Tinerii nu au uitat și de deșeurile organice care pot 
fi utilizate în calitate de îngrășăminte, obținerea compostului în 
gospodării. 
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În s.Băhrinești, r.Florești am avut parte de o incursiune în proiectele realizate în localitate pentru 
amenajarea estetică a satului.Doamna primar, Feodosia Bunescu, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, i-a 
adunat pe cei mai activi elevi din Băhrinești și din Mărculești. 

Au fost prezentate schimbările care au avut 
loc în ultimul deceniu: au fost plantate cca 40 hectare de 
pădure, au fost renovate 2 parcuri, au fost instalate coșuri 
de gunoi și felinare, au fost organizate diverse activități 
pentru lichidarea gunoiștelor, etc. În concluzie, doamna 
primar a menționat că organizarea colectării selective a 
deșeurilor nu înseamnă doar simpla instalare a unor 
containere sau coșuri. Informarea și conștientizarea 
publicului este esențială, pentru ca în timp, colectarea 
selectivă să devină o obișnuință pentru toți locuitorii 
satului, așa ca în Europa, iar copiii vor fi cei care le vor da 
această lecție celor adulți. 

24 martie 2015 - în incinta Liceului 

Teoretic “Victor Dumbrăveanu” din s.Corlăteni, r. 
Rîșcani a continuat campania de informare și 
conștientizare „Scapă de deşeuri, locul lor nu e în 
localitatea ta!”. 
Doamna Baciu Stela, directorul adjunct pe educație, ne-a 
mărturisit că la moment liceul este încadrat într-un 
proiect pentru transparență în educație. Din 520 de copii 
care își fac studiile, în jur de 350 vor fi implicați în acest 
proiect.  

Din discuțiile purtate în cadrul dezbaterii, mulți 
tineri vor aduce EUROPA acasă, prin aplicarea unui stil 
de viață și cultură responsabil pe care l-au remarcat sau 
cunoscut în țările cu o economie dezvoltată precum 
Germania, Marea Britanie, etc. Liceenii care au vizitat 
deja cîteva țări europene au remarcat că cel mai mult au 
fost atrași de cultură, civilizație și, în mod deosebit, de 
curățenie, concluzionînd că anume curățenia este o 
sarcină importantă pentru fiecare cetățean. 

25 martie 2015 - “Caroma Nord” a continuat 

campania de informare și conștientizare „Scapă de 
deşeuri, locul lor nu e în localitatea ta!” în s. Ciolacu 
Vechi din r. Fălești și în s. Sîngureni din r. Rîșcani, 
promovînd 2 dezbateri.  

Echipa AO “Caroma Nord” a fost plăcut surprinsă 
să constate că deșeurile/gunoaiele chiar nu iși au locul în 
s. Ciolacu Vechi, r. Fălești, o localitate curată, unde de 
la mic la mare, elevii contribuie la menținerea curățeniei 
și aspectului estetic al spațiului şi mediului înconjurător. 

 
Gimnaziul Ciolacu Vechi are în posesia sa o mîndrețe de parc care este îngrijit de cei peste 130 

de copii și tineri care își fac studiile în localitate.Aici, la gimnaziu, am descoperit o mică comunitate de 
ecologiști care deja promovează valorile europene, iar protecția și redresarea mediului este una din 
prioritățile activității acestor tineri.  
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La Gimnaziul din s. Sîngureni, r. Rîșcani, am 
găsit copii de o acuratețe deosebită, care ne-au fascinat 
prin felul lor de a gândi și rezolva probleme locale: gândim 
global, dar acționăm local! Doamna Macovei Alexandra, 
activează în calitate de director de 5 ani și 31 de ani în 
calitate de profesor de istorie. Ea ne-a mărturisit că în 
localitatea Sîngureni au fost instalate de către primăria 
locală tomberoane în fiecare gospodărie. Problema însă e 
aceeași: cetățenii refuză să plătească pentru evacuarea 
deșeurilor.  

Doamna Maria Făina, director adjunct, profesor 
de română de 29 de ani, consideră că copiii ar putea să le 
dea un imbold familiilor lor pentru rezolvarea acestei 
probleme. Copiii spun că în Europa este curat. Și Mădălina, și Nicoleta, și Gabriela, și Gheorghe, și Tatiana au 
avut mesaje pentru localnici, dar și pentru toți cetățenii țării noastre: supraviețuirea omenilor și a tuturor 
viețuitoarelor depinde de mediu! 

27 martie 2015 – Campania a continuat în 

localitățile Limbenii Vechi și Fundurii Vechi din r. 
Glodeni.  

La dezbaterea din s. Limbenii Vechi 
privind problema deșeurilor au participat elevii claselor a 
9-a și a 12-a. A fost pus în discuție scopul și obiectivele 
Strategiei Nationale de Mediu, Strategiei de gestionare a 
deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și 
Programului Regional Sectorial (PRS). 

Au fost prezentate practicile Uniunii 
Europene privind îmbunătățirea calității mediului și 
protecția sănătății populației.Printre ideile promovate se 
numără: încurajarea prevenirii generării de 
deșeuri, reutilizarea, utilizarea durabilă a 
resurselor, creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate, încurajarea investițiilor 
verzi. 
În timpul dezbaterii tinerii au recunoscut că problema deșeurilor este una acută, dar nu i se acordă prioritate 
de către autorități și cetățeni. În liceul din s. Limbenii Vechi își fac studiile 247 elevi. Ei au fost implicați doar 
în activități de ecologizare a localității.La provocarea de a colecta selectiv deşeurile reciclabile tinerii au răspuns 
afirmativ.  

La Gimnaziul din s. Fundurii Vechi, domnul 
Pogurschi Valeriu, directorul împreună cu dl. Odagiu 
Nicolae, profesor de geografie și biologie, ne-au făcut o 
incursiune în instutuție unde am găsit o colecție de 
imagini peizagistice de mai mare admirația.Domnul 
Odagiu Nicolae recunoaște faptul că Moldova trebuie să 
urmeze calea spre reciclare și deșeurile să capete o atenție 
cît mai mare din partea tuturor.  

Domnul profesor continuă gândul: "În cei peste 40 
ani de activitate, am facut tot posibilul ca elevii să 
iubească și să prețuiască natura. Gimnaziul are un colț 
ecologic realizat de elevi. Împreună organizăm lucrări de 
salubrizare, plantare, cîte ceva frumos și util pentru 
localitate".  

În urma dezbaterii am constat că elevii de la gimnaziu sunt implicați în diferite activități ecologice, 
dar nu și la luarea de decizii locale. 
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27 august 2015 — ”Caroma Nord” i-a întrunit la Bălți pe 

20 de elevi veniți din localitățile raioanelor Florești, Rîșcani, 
Sîngerei, Fălești și Glodeni pentru a se instrui într-un domeniu nou 
– ”Advocacy pentru gestionarea deșeurilor”  în comunitățile lor. 
Tinerii-lideri din cinci raioane s-au pregătit pentru organizarea 
campaniei regionale din 23 septembrie 2015 - Ziua Mondiala a 
Curățeniei, care urma a fi desfășurată concomitent în 10 localități din 
nordul țării.  

Adolescenții din diferite localități din nordul Moldovei și-au 
îmbunătățit cunoștințele în derularea unei campanii advocacy și și-
au asumat misiunea de „avocat” al protecției naturii.  

 

Reabilitarea parcului din satul Ciolacul 
Nou, colectarea selectivă a gunoiului din satul 
Sângureni, și alte experiențe trăite de participanți 
au motivat tinerii să se implice activ în instruirea 
inițiată de Caroma Nord și să obțină informații 
utile despre analiza legislației în cadrul sesiunii 
„Cum să analizăm legislația sau politica”; 
implicarea la nivel de comunitate și pledarea 
pentru scopurile propuse în cadrul sesiunii 
„Dezvoltarea de strategii de advocacy”. 

 
Exercițiul practic „Proiectarea unei campanii de 

advocacy” a structurat sarcinile asumate de tineri la 
nivel local: inițierea campaniei de advocacy, 
documentarea, analiza părților afectate de subiectul 
ales, colectarea informaţiilor necesare pentru a formula 
mesajul public, relația cu mass-media, etc.  
 
 

 
 

Scopul final este pregătirea unui grup 
de tineri-lideri pentru a forma o reţea 
regională funcţională de promovare şi apărare 
a mediului ambiant. 
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16 Septembrie 2015 — Asociația Obștească „Caroma Nord” a lansat prima ediţie regională a 

Săptămânii Europene a Curățeniei ”Managementul deșeurilor în localitatea MEA”.  
Săptămâna Europeană a Curățeniei a fost marcată în perioada 15-23 septembrie 2015, pentru a crește 

gradul de sensibilizare a populației din nordul Moldovei cu privire la amploarea problemei pe care o reprezintă 
deșeurile și pentru a încuraja schimbarea atitudinii față de colectarea acestora. 
În cadrul campaniei regionale sub deviza "Managementul deșeurilor în localitatea mea" s-a intenționat 
cuprinderea în acțiuni voluntare a cât mai multor cetățeni, în special a tinerilor. 

 
 
 

Prin intermediul Campaniei am reușit să mobilizăm 
tinerii din 14 localități din nordul țării: Fundurii Vechi, Cajba, 
Cuhnești, Balatina și Viișoara din raionul Glodeni; Corlateni, 
Singureni din Rîșcani; Glinjeni, Ciolacu Nou din raionul Fălești; 
Chișcăreni din r. Sîngerei, municipiul Bălți în activități de 
advocacy pentru mediu curat și sănătos.  

Inițial am planificat acțiuni de salubrizare în 10 localități, 
dar în timpul campaniei am reusit să provocăm implicarea mai 
multor ONG-uri, printre care și din domeniul mass-media ca să 
organizăm o participare cât mai largă a tinerilor, dar și 
autorităților locale. 

Am mers în toate școlile și liceele care au manifestat 
interes pentru a participa în proiect, unde am explicat proiectul 
atât cu profesorii, cât și cu elevii, astfel încat să-i implicăm moral 
în cadrul evenimentelor care urma să realizăm. 

Eroii campaniei Dragoș Dragan din satul Chișcăreni, 

Sîngerei și Andrian Coroi din satul Sîngureni, au făcut 
demersuri și au convenit cu autoritățile locale șă fie susținuți 
în campanile. Astfel primarii din aceste localități au susținut 
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tineri punând la dispoziție o autospecială pentru colectarea gunoiului. Doamna Stela Baciu,  director adjunct, 
a mobilizat a cc 300 elevi din Liceul Teoretic “Victor Dumbrăveanu” din Corlăteni, Rîșcani pentru ecologizarea 
centrului satului. 

Tineri din localitățile implicate în proiect au realizat 
pași concreți pentru ca să ajungem la rezultatele planificate: 
au discutat cu colegii, profesorii, familiile lor despre 
problematica gunoiului, au făcut demersuri la primărie ca să 
fie sprijiniți în activitatea de salubrizare, au mobilizat colegii 
lor și școlile în care învață,  astfel ca într-un timp 
record (timp de o săptămînă 23 septembrie 2015 - prima 
ediţie regională a Săptămînii Europene a Curățeniei inițiată 
de tineri! ) să-i facem pe circa 2000 de tineri să se mobilizeze, 
să lucreze cu autoritățile, să organizeze concominent 14 
acțiuni de salubrizare și ecologizare a parcurilor, de 
colectare și eliminare a deșeurilor din spațiile publice.  

O reușită a acestui proiect a fost parteneriatul 
neformal dintre tineri și administrațiile locale. Tinerii au 
reușit să convingă pe cei de la primării să fie partenerii noștri 
și să ne ajute cu transportarea deșeurilor. Astfel am avut 
confirmari de la 5 primariii: Corlăteni, Sîngureni din Rîșcani, 
Gura Căinarului, Florești, primaria Fundurii Vechi, Glodeni, 
primaria Chișcăreni, Sîngerei.  

Eroii campaniei noastre, care au reușit atît formarea 
grupurilor de inițiativă, cît și mobilizarea semenilor lor, 
implicarea părinților, APL și a altor locuitori ai localității în 
acțiuni de salubrizare, sunt: 

1. Adrian Coroi-elev -Grupul Ecologic Sîngureni 
(GES);  

2. Vladimir Pivovari, Iana Burak - Patrula Verde, 
Ciolacu Nou;  

3. Dan Cojoc, Revenco Nicolina – s.Corlăteni; 

4. Grup de inițiativă Cajba – dna Galina Graur. 

Nu în ultimul rând a contat implicarea profesorilor și 

părintilor în desfășurarea activităților, care și-au susținut 

copiii punînd la dispozitia lor căruțe, instrumente de lucru 

sau uneori mașinile lor pentru ca activitățile desfășurate să 

ne iasă ca la carte.  

Campania ”Managementul deșeurilor în localitatea 

mea” a fost pentru noi un mini-proiect pilot la nivelul 

regiunii de nord a țării și suntem siguri că mulți au avut de 

învățat de la noi despre cum putem să ne mobilizăm și să 

acționăm ca să traim cu toții în același mediu ambiant mai 

bine.  

Tinerii cred că a fost un proiect de succes în care au 

reușit să-și depăşească izolarea şi pasivitatea, îşi pot expune 

punctul lor de vedere, pot deveni participanţi 

activi ai  comunității și i-au motivat și pe alți tineri, semenii 

lor. 

Partenerii media ai campaniei regionale ”Managementul Deșeurilor în Localitatea MEA” - 
MIŞCAREA ECOLOGISTĂ DIN MOLDOVA, AJMTEM, REVISTA NATURA, ECOPRESA, RADIO 
MOLDOVA, ECOFM. 
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3. Proiectul “Eficientizarea procesului de instruire ecologică în cadrul Centrul 
de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE””, cu suportul 
Ministerul Mediului din RM (ianuarie-iunie 2015) 
Scopul și obiectivele  proiectului: 

1. Conștientizarea problemelor actuale de mediu, consecințele iresponsabilității societății; 

2. Responsabilizarea factorilor decizionali de protecție a mediului; 

3. Conștientizarea relațiilor de interdependență om - mediu; 

4. Formarea de atitudini și valori pozitive față de mediu prin utilizarea  durabilă a resurselor naturale, 
protejarea surselor de apă, obişnuinţele  consumatorului, managementul deşeurilor şi reciclarea acestora;  

5. Creșterea gradului de implicare în problemele comunității locale legate de protecția și conservarea  
mediului; 

6. Cooperarea şi mobilizarea elevilor, cadrelor didactice, punându-se mult  accent pe schimbul de 
informaţii şi de experienţe, promovînd un mod de viață și muncă  consecvent în protecția mediului.  

Câteva cifre.... 

 

 

 163 
cadre 

didactice implicate în proiect; 

• Cca 6 000 elevi informaţi  și implicați 
direct în activitățile CREE;  

•  16 Concursuri la teme privind protecţia 
mediului;  

• 33 workshop-uri de instruire pentru tineri pe 
teme privind protecţia mediului;  

• 660 tineri instruiţi şi antrenaţi în abordarea 
problemelor de mediu;  

• Peste 1644 persoane chestionate;  

• Desfășurarea a cca 250 ore ecologice (ateliere, 
master-class) în instituţiile de învăţămînt. 
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17 martie 2015 - Cu prilejul Zilei Mondiale a 

Apelor, Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică ”Școala 

Verde” a lansat o campanie de informare despre importanța apei 

în natură și pentru om în instituțiile de învățămînt din 

municipiul Bălți. CREE Green School a avut o prezență 

excepțională la această activiate a studenților de la Scoala 

Profesională Nr.1. 

 

Voluntarele CREE ''Green School'' Alina Gribincea 

și Sochirca Anastasia au promovat ore ecologice în Liceul 

Teoretic Republican ”Ion Creangă'', informând elevii despre 

importanța apei în natură. Ramânând plăcut impresionate de 

implicarea elevilor în activitate, tinerele voluntare sunt dispuse 

să promoveze orele ecologice în continuare în calitate de 

profesor ''de la egal la egal''.  

 

 

 

 

28 martie 2015, ora 20:30 – a fost marcat cea 

de-a 3-a ediție a evenimentului ”ORA PLANETEI” în 

municipiul Bălți. Ana Bogaciuc, a inițiatderularea campaniei 

ORA PLANETEI 2015 REGIONAL. 

Acțiunea a fost sprijinită de Inspectoratul Ecologic de Stat, 

Agenția Teritorială Bălți. 

 

 

22 aprilie 2015– acțiunea de Ziua Pămîntului în 

centrul orașului Bălți 

Voluntarele AO ”Caroma Nord” au efectuat, de asemenea,  vizite și ocupații cu copiii de la grădinița nr.1 

Bălți. Copiii au fost încîntați să dea viață coloră Pămîntului, să se joace în mijlocul naturii și în aer liber cu 

voluntarii. 
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26 mai 2015– membrii asociației și voluntarii au participat la Concursul Internațional de Mediu 
,,Gestionarea Corectă a Deșeurilor și Promovarea Turismului Durabil” Călărași, România.  

 

La secțiunea 
”Preparate 
culinare 
tradiționale” 
a participat 
Colegiul de 
Medicină 
Bălți, 
reprezentat 
de doamna 
profesor 
Natalia 
Iacoveț și 

elevele Josan Laura și Pantea Justina. 

Caroma Nord a fost activă la expoziții în secțiunea EXPOECO, unde a expus obiecte din deșeuri și 
materiale reciclabile, iar la secțiunea ”Exemple de bună practică/ comunicări științifice. Pr.” au fost prezentate 
proiecte pe tema ”Poluarea Mediului”.  

 

Echipa asociației a fost premiată pentru proiectul „Promovarea valorilor europene 
de mediu în Regiunea de Nord a RM”. 

 

 

 

Tot 
atunci  – membrii asociației și 

voluntarii au avut ocazia să viziteze Muzeul Dunării de 
Jos, Călărași, România și Grădina Zoologică Călărași, Parcul Dumbrava, iar participanții la secțiunea VI – 
Ecoturism pe Dunăre toate echipajele au avut marele noroc să facă cunoștință cu Cheile Dobrogei și zonele 
protejate din Muntenia pînă la Marea Neagră,Rezervaţia Cheile Dobrogei, şi anume Peştera Sfântului Ioan 
Casian și lacul Casian. 
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Am venit acasa cu premii și trofee la Secţiunea IV: ”Exemple de bună 

practică/comunicări ştiinţifice – Interdisciplinaritatea succes garantat ! ” http://goo.gl/vE9hWf  
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4. Campania “IEȘI la VOT” în cadrul Programului pentru Consolidarea 
Alegerilor Transparente în Moldova (aprilie-iulie 2015) 

 

Campania a avut doar rolul de educare civică și electorală și a fost susținută de Asociația Promo-LEX, în 
cadrul Programului „Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova”. 

Campania“IEȘI LA VOT!” a fost desfășurată în satul Pîrlița, r. Fălești. Au fost implicați un coordonator local, 
Rodica Frecăuțanu, și 6 voluntari ai Asociației ”Caroma Nord”. 

 Voluntarii s-au înarmat cu chestionare, pixuri și au pornit la efectuarea sondajului pre-electoral. 

    

 
Au fost efectuate 120 chestionare pre-electorale, după care seara au fost întroduse datele electronic/online 
chestionarele propriu-zise. 

Voluntarii asociației, fiind instruiți cum trebuie realizată Campania “IEȘI la VOT”, care are drept 

scop promovarea unui vot informat și conștient, au distribuit materiale promoționale și i-au îndemnat pe 

locuitorii satului Pîrlița la vot. 

În perioada 27 aprilie – 

05 iulie 2015 s-au realizat o 

serie de activități door-to-

door. Mulți locuitori ai satului 

s-au bucurat despre faptul că 

activitățile lansate de „Promo-

LEX” (asociație despre care 

au auzit multe) au ajuns și la 

ei. Toate persoanele au 

manifestat interes de a acorda 

5 min pentru completarea 

chestionarului, mai puțin 

pentru a fi fotografiate. 
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Rezultate: 

- 120 chestionare completate în cadrul sondajului pre-electoral 

- 120chestionare completate în cadrul sondajului post-electoral 

- un eveniment public 

- o dezbatere publică 

 

 

 

 

31 mai 2015 - Organizarea evenimentului public pe terenul sportiv s. Pîrlița, Fălești.  

Scopul evenimentului organizat la Pîrlița a fost acela de a atrage atenția localnicilor asupra problemei 
legate de promovarea sportului şi modului sănătos de viaţă pentru toți concetățenii noștri, în deosebi pentru tineri 
și persoanele de vîrsta a II-a în baza unui vot corect și conștient în cadrul alegerilor locale din 14 iunie 2015. 

Printre evenimentele organizate s-au  enumerat: 

- Concurs de desen și expoziție 
- competiții de șah, dame 

- competiții la volei și fotbal 
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 În cadrul evenimentului s-a 

organizat și o tombolă cu întrebări despre 

procesul de votare la alegerile locale din 

2015, cît și  problemele localității, fiecărui 

participant la tombolă s-au acordat  

premii. Lista cu întrebări se anexează. 

 

Cele mai srigente probleme în 
viziunea locuitorilor:                    

1. Canalizare și apeduct lipsă 

 2. Drumurile și trotuarele stricate 

3. Terenul Casei de Cultură necesită amenajare 

4.  Farmacia lipsește 

6. Necesitatea iluminării stradale  

7. Transportul la Fălești neregulat 

În calitate de organizatori am avut grijă să premiem munca celor 4 echipe, astfel toți cei care au participat la 
competiții au primit torbe, pixuri, carnete, breloc-uri, cupe şi diplome. 

 

 

 

 

 

La fel pe toată durata evenumentului a răsunat muzica pentru buna 
dispoziție. Muzica care rasuna în boxele de pe stadion a adunat sătenii, iar 
tinerii s-au întrecut în competiții cu mai multă îndrazneală.  

Numărul de participanți: 350 persoane. 

https://goo.gl/upK1HN   Pîrlița – Campania ”Cui dăm Primăria?” (video) 

După încheierea competiţiilor sportive, evenimentul s-a 

finalizat cu o discotecă sub cerul liber. Astfel toți participanții la 

eveniment, persoane adulte și tinerii au avut ocazia de a se distra şi a 

înțelege mai bine sensul alegerii pe care trebuie să o facă pe 14 iunie 2015, 

indiferent dacă cineva este mai tânăr sau mai în vârstă, mai puternic sau 

mai slab.  

  

https://goo.gl/upK1HN
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7 iunie 2015- organizarea Dezbaterii Publice ”Alegeri Locale Generale 2015” 
 

Dezbaterea Publică a fost moderată de Asociația Promo-LEX. Noi am avut grijă să invităm concurenții 

electorali de a participa la eveniment, publicul larg. 

 

 
 

Datorită acestui eveniment, populația locală a avut posibilitatea de a pune întrebări candidaților la 

funcția de primar, iar candidații la rândul lor au avut posibilitatea să se expună explicit asupra platformei lor 

electorale, experiență unică pentru majoritatea candidaților. 

 

https://goo.gl/aT8Jql Dezbateri Publice Electorale în s. Pîrlița, r-nul Fălești (video integral) - publicat de 

Asociația Promo-LEX 

 

  

https://goo.gl/aT8Jql
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5. Proiectul „Programul de mentorat "CAEEL – Constituirea alianţelor de 
eficienţă energetică locale" (iulie -decembrie 2015) 

Proiectul CAEEL (Constituirea alianţelor de eficienţă energetică locale)– e un proiect de trei ani, finanţat 
de Uniunea Europeană ca ,,Un instrument european de parteneriat şi bună vecinătate’’.  

CAEEL este realizat de către Organizaţia obştească internaţională ,,Femeile din Europa – pentru un viitor 
comun’’ (WECF), împreună cu următorii parteneri: ,,EcoClub’’ (Ucraina), ,,GuttaClub’’ (Moldova), ,,Aţhalţikhe’’ 
(Georgia).  

 

În primul an al proiectului (2015) au fost selectate 7 organizaţiile obşteşti din RM, care au participat la 
Programul de mentori și anume:  Rodica Frecăuţanu (AO Caroma-Nord), Grigore Musteaţă (AO Colaborare), 
Vladimir Ursu (AO Renaşterea Rurală), Octavii Ivanov (AO Crio-Inform), Vera Suciu (AO Pro-Schola) şi 
Gheorghe Şova (AO Alianţa între generaţii). 

  
În acest context în perioada 23-26 iulie 2015, în regiunea Bugului de Sud (Korabeljnaya Balka, 

Ukraina) a avut loc primul modul, din cele trei obligatorii. Scopul instruirilor a fost de a obține o înțelegere 
profundă și comună a proiectului CLEEN și de a afla cum se efectuează și gestionează proiectele axate pe 
eficiența energetică. 

Trainingul a avut un aspect important de formare. Toți partenerii proiectului sunt foarte experimentați 
în abilitarea societății civile și, în special, în domeniul eficienței energetice și de economisire a energiei și ar 
putea împărtăși experiențele lor. 

Gama larga de subiecte incluse în agenda trainingului de 5 zile au adus plus valoare  de expertiză și 
informații ONG-lor selectate: managementul efectiv al unui ONG, planificare strategică, teoria schimbărilor 
sociale, informații relevante privind aspectul de gen, cartografiere părților interesate, evaluarea de bază, situația 
energiei în țările implicate, precum și advocacy, comunicare, contabilitate,strângere de fonduri. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosfera de lucru în cadrul programului de mentorat a fost pozitivă și constructivă. Participanții au 
avut o mulțime de posibilități de a lucra împreună în diferite grupuri de lucru și exerciții. Experiența diferită a 
organizațiilor în domeniul responsabilizării societății civile sau advocacy a fost împărtășită în cadrul grupurilor 
cu mare intres. La final, toți participanții au avut posibilitatea să facă cunoștință cu temele pentru acasă: 
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pregătirea de studii de bază și cartografierea părților interesate; efectuarea de întâlniri care vor pune accentul 
pe discuții privind eficiența energetică și economiile de energie în țările implicate. Informații detaliate pe: 

 
http://www.wecf.eu/english/articles/2015/08/CLEEN-Training.php 

https://www.facebook.com/coalitia.balti/photos_stream 

Prima abordare a tematicii CLEEN a fost reflectată în 

cadrul Grupului tematic „Protecția mediului și Eficientă 

energetică”, proiectul ”Coaliția de Mediu Bălți”. La acest atelier 

de lucru, domnul Iulian Ihnatov, Lect.dr., Universitatea "AL.I. 

Cuza” din Iași, a prezentat membrilor grupului analiza cost-

beneficiu în proiectele de utilizare a energiilor alternative.  

Termeni ca: analiza economica, costuri operationale, 

costuri de investitie, venituri, randamentul financiar al 

capitalului, etc., au sunat pentru prima dată în abordarea 

tematicii ecologice. Atelierul de lucru a dat posibiltate 

participanților de a identifica idei și proiecte pentru portofoliul 2015-2017. 

 
Prezentarea rezultatelor trainingului din Ucraina: “Eficiența energetică: crearea de coaliții în 

domeniul public” 
 

După participarea la primul training, petrecut în 
Ucraina, a fost efectuat un studiu şi temele (sarcinile) pentru 
acasă. Pentru aceasta am organizat o întîlnire de lucru cu 
membrii Coaliției de Mediu, cu care am discutat perspectivele 
proiectului CLEEN în minicipiul Bălți. Prin intermediul 
discuțiilor purtate, membrii Coaliției au propus implicarea 
familiilor și locuitorilor în general în activități de familiarizare 
privind eficiența energetică. Astfel, copiii vor fi educați nu doar 
să economisească energia, ci să fie activi în acest sens și acasă.  

 
După această întrunire, timp de o lună Rodica 

Frecautanu, coordinator de proiect și Serghei Culibaba, expert în cadrul proiectului, au făcut o cercetare de 
bază cu privire la situația locală. A fost pregătit un studiu privind evaluarea situației locale, cartografierea 
părților interesate, colectarea de informații relevante privind sursele de energie și alternative lor. Au fost 
efectuate întâlniri cu reprezentanții Inspectoratului Energetic de Stat, Inspecţia Energetică Teritorială Agenția 
Bălți. Studiul reflectă starea tehnică a surselor de căldură la obiectivele bugetare a primăriilor din raioanele 

Fălești, Glodeni, Rîșcani, Sîngerei, precum și situaţia în domeniul energiei 
regenerabile  pe IET Bălți. 

Următorul training 
pentru participanții din Ucraina 
și Republica Moldova a avut loc 
din Republica Moldova.  Astfel, în 
perioada 30 septembrie – 06 
octombrie 2015, în stațiunea 
Vatra din Vadul- lui- Vodă. 

Al doilea seminar a 
acoperit, de asemenea, subiecte 
relevante: cele mai bune practici 
în domeniul Eficienței 

http://www.wecf.eu/english/articles/2015/08/CLEEN-Training.php
https://www.facebook.com/coalitia.balti/photos_stream
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Energetice, Eficiența Energetică în Europa și lupta 
împotriva schimbărilor climatic; rolul ONG-urilor în 
utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE); 
Energoauditul, Politica climatică internațională și bariere 
principale în perspectivele de dezvoltare a sectorului.  

Seminarul a fost condus de antrenori cu experiență 
și extrem de profesionali. Temele seminarelor au fost 
relevante și atent selectate, astfel că seminarul a avut loc 
într-o atmosferă de afaceri, cu discuții argumentate, au 
fost prezentate exemple practice de izolare termică locală, 
a materialelor accesibile pentru clădirile publice. Toate 
subiectele seminarului au fost alese foarte bine, acest 
lucru a făcut tema înțeleasă. O nouă caracteristică pentru 
noi a fost tema de audit energetic, cu care ne confruntăm 
pentru prima oară. 
 

La trainingul teoretico-practic despre Eficienţa 
Energetică petrecut în Vadul-lui-Vodă au particpat însăși 
coordonatoarele proiectului CLEEN, expertele Barbara 
Wittmann-Ginzel și Katharina Habersbrunner, 
Women in Europe for a Common Future (WECF 
Germany). 

După acest training, a fost înaintat un proiect al 
Planului local de Acțiuni în domeniul Mediului (PLAM) primăriei Bălți, un obiectiv fiind realizarea de programe 
în domeniul EE împreună cu autoritățile locale. 

Deoarece răspunsul tărăgăna să apară, am 
convocat o întrunire cu consilierii locali pentru 
întelegerea motivelor acțiunilor autorităților locale în 
domeniul energiei.  

După mai multe discuții purtate, COALIȚIA DE 
MEDIU BĂLȚI a venit cu inițiativa elaborării PLANULUI 
LOCAL de ACŢIUNI privind MEDIUL (PLAM) pentru 
municipiul Bălți, ca parte integrantă a Programului de 
Dezvoltare Economică și Socială a municipiului Balti 
pentru 2016-2020. Ideea necesităţii PLAM-ului se bazează 
pe situaţia economică şi socială curentă şi se înscrie 
perfect în sarcinile expuse în documentele de bază ale 
Republicii Moldova, şi anume: 

1. Legea Nr. 436 din  28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, punctul p) din art.141,  

2. Lege Nr. 435 din  28.12.2006 privind 
descentralizarea administrativă, punctul f), art.42, 

3. Strategia Naţională de Dezvoltare a 
Republicii Moldova 2012-20203, 

4. Hotărîre Nr. 301 din  24.04.2014, cu privire 
la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a 
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia4, în 
care au fost stabilite domeniile prioritare şi definite 
scopurile politicii de mediu a ţării pe termen scurt, mediu 
şi de lungă durată. 
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Elaborarea PLANULUI LOCAL de ACŢIUNI privind MEDIUL (PLAM) pentru municipiul Bălți este o 

încercare de a propune un instrument pentru identificarea problemelor prioritare de mediu şi dezvoltarea unui 

program de acţiuni concrete privind îmbunătăţirea calităţii mediului la nivel local, punându-se accentul, în 

primul rând, pe activităţile care pot fi realizate cu aportul unor resurse financiare externe şi locale limitate. 

Acest fapt a fost încurajat în cadrul trainingurilor desfășurate de CLEEN.  

Totodată, planificarea locală de mediu este o noţiune nouă pentru autorităţile locale şi cele de mediu 

din municipiul Bălți, deaceea COALIȚIA DE MEDIU BĂLȚI a venit cu propunerea de a forma un grup de lucru 

specializat care va implica autorităţile locale, agenţi economici şi publicul în general, pentru a identifica 

priorităţile în activităţile cotidiene și evaluarea posibilităţilor actuale de implementare şi finanţare a 

activităţilor destinate dezvoltării socio-economice în municipiul Bălți. La întrunire a fost prezentă și mass-

media, un articol despre acestă inițiativă a fost publicată în ziarul SP: http://goo.gl/ynzHz4 . 

Proiectul CLEEN a continuat cu al treilea modul obligatoriu în perioada 02-06 decembrie 2015 în 
regiunea Transcarpatia (Ucraina).  Au participat toate organizațiile implicate în proiect din Republica Moldova 
și Ucraina. Au fost expuse de către experții CLEEN teme ca: Monitorizarea bugetului de stat, Lobby, politica 
locală de EE, mecanismul CLEEN și rolul său în cadrul proiectului de 3 ani (2015-2017) și analiza de noi idei de 
proiecte. 

 
Participanții în cadrul Programului de mentorat au fost decernați cu un Certificat de absolvire. 

  

După revenirea din Ucraina,”Caroma Nord” a organizat o ședință de lucru privind buna guvernare de 

mediu în s. Elizaveta, municipiul Bălți. Doamna Pelagheia Balțat, primar de Elizaveta, a prezentat un raport 

privind situația la zi în ecologie.  

Printre principalele probleme cu care se confrunta primăria Elizaveta sunt: lipsa iluminatului stradal și 

dificultăți materiale în întreținerea drumurilor. 

La ședință au fost prezenți reprezentați ai primăriei, ai Asociațiilor obștești "Contentus" și "Tradiție", ai 

gimnaziului și grădiniței locale, cât și primăriei Bălți, serviciul atragere de investiții și relații externe, secretarul 

primăriei Sadovoie, mun. Bălți. A fost menționat faptul că primăria Elizaveta nu beneficiază de fonduri străine, 

bugetul fiind alcătuit din transferturi și taxe locale. 

În partea a doua a întrunirii la Elizaveta am discutat despre "Economisirea energiei și îmbunătătirea 

eficienței energetice".Cu o prezentare despre realizările în acest domeniu a venit Serghei Culibaba, expert 

primăria Bălți, care a prezentat o analiză a situației la zi în municipiu, dar și perspectivele de dezvoltare pe 

viitor. 

http://goo.gl/ynzHz4
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A fost prezentat un filmuleț despre inițiativa minicipiului Bălți de a fi parte componentă a Convenției 
Primarilor din UE,  prin care semnatarii se angajează ca, până în 2030, să contribuie la reducerea cu cel puțin 
40 % a emisiilor de dioxid de carbon, față de nivelurile din 1990. 

Primăria municipiului Bălţi este membră al Convenţiei privind eficienţa energetică. În materialul video de 
mai jos sunt prezentate pe larg etapele de implimentarea a planului de acţiuni municipal de îmbunătăţire a 
efecienţei energetice, realizate în perioada 2012-2014, conform deciziei nr. 1/49 din 26.01.2012: 

https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/ 
Programul de mentorat s-a finisat cu rapoarte integrale privind situația în domeniul EE. Urmează runda 

de granturi. Organizaţiile care au luat parte la program,  pot da cerere în 2016 pentru a li se acorda un grant 
bănesc. 

  Organizaţiile câştigătoare de granturi vor fi susţinute financiar pentru realizarea proiectelor, în 
conformitate cu condițiile stipulate în Ghidul aplicantului. Proiectele nu pot fi orientate la crearea infrastructurii 
sau a investiţiilor, ci trebuie concentrate asupra problemelor de analitică, lobbistică, de colaborare 
intersectorială, treninguri, monitoringul, evaluarea şi colaborarea reciprocă, constituirea alianţelor şi difuzarea 
informaţiilor.  

Aceasta le va ajuta participanţilor să-şi ridice potenţialul de organizatori şi de administratori. Încheind cu 
succes proiectul anului 2016, organizaţiile vor putea depune încă o cerere de subvenţionare a unui nou grant 
pentru anul 2017. 

Pentru noi proiectul CLEEN este important prin faptul că putem să luăm parte la programul de granturi 
2016, pentru că ne dorim să aducem o schimbare în participarea activă a membrilor Coaliției de Mediu Bălți, o 
direcție de activitate a căreia este promovarea Eficienței Energetice.  

În același timp, proiectul oferă în continuare posibilitatea de a consolida schimbul de experiență cu alte 
aliante și coalitii ale țărilor participante la proiect. Așteptăm asistență tehnică, consultanță, informatii utile pentru 
populația locală.  

 
 
 

  

https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/
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6. Proiectul „Servicii sociale acordate în cadrul proiectului HOME CARE  
 

I. DATE GENERALE DESPRE PROIECTUL ,,HOME CARE“    

 Proiectul „HOME CARE” a fost iniţiat de Asociația Obștească ”Caroma Nord” în noiembrie 2006, este 
apolitic şi fără profit.  

1. Proiectul acoperă prin asistenţă socio-medicală la domiciliu persoane imobilizate. ”Caroma Nord” este 
singurul furnizor local, care oferă servicii sociale şi medicale complete pentru vîrstinicii marginalizaţi şi pentru 
cei ce necesita ingrijire la domiciliu. Acest program este primul serviciu de asistenţă socio-medicală la domiciliu 
în raion.  

2. Proiectul de îngrijiri la domiciliu este un proiect ce se adresează categoriilor de persoane în varsta, sărace, 
aflate la riscul de a fi marginalizate, aflate în nevoie şi care nu se pot îngriji singure. Proiectul este finanţat 
de Reprezentanța în Moldova a Fundației Elvețiene HEKS. 

3. Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor prin acordarea de servicii 
socio-medicale la domiciliu, cu viziune şi abordare umană holistică.   

4. Direcţii de activitate: acordarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu locuitorilor satului 
Pîrliţa, r. Făleşti.  

5. Beneficiarii noştri pot fi: persoane vârstnice, fără un întreţinător sau a căror familie nu le poate asigura 
îngrijire, invalizi, bolnavi cronici care necesită îngrijire. 

6. Termenul îngrijirii beneficiarilor în proiect este stabilit de către echipa multidisciplinară în urma unei 
evaluări socio-medicale. 

7. Durata aflării la beneficiar din cele 8 ore de munca în % : 

- Activitate la beneficiar - 63% 
- Pentru deplasare la beneficiar -17% 
- Pentru lucru in oficiu – 20 %. 

8. Proiectul nu suportă cheltuielile pentru tratament în staţionar, la domiciliu, ambulator, pentru 
diferite investigaţii sau intervenţii chirurgicale, pentru servicii de urgenţă medicală, nu acordă ajutor 
financiar şi material. 

9. Echipa de îngrijire medico-socială: 

Asistentă medical - Neagu Zinaida 

                                                              Lucrător social - Ifodii Lilia 

                 Coordonator de proiect - Frecăuţanu Rodica 

 

II. PROBLEMA PROIECT 

Situaţia persoanelor vîrstnice este o problemă comunitară care are cauze, atît sociale, cît şi medicale. 

În satul Pîrliţa, Făleşti, cu circa 3600 locuitori traiesc în condiţii extrem de grele peste 600 pensionari.  

  Cei mai multi dintre aceştia se confrunta cu probleme sociale şi medicale grave. Spiritul comunitar şi de intra-
ajutorare este slab dezvoltat. Gradul de îmbătrînire al populaţiei este ridicat. Majoritatea beneficiarilor sunt 
persoane defavorizate, lipsite de mijloace de supravieţuire.  
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În afară de problemele de sănătate, ei se confruntă cu probleme de ordin social, precum: 

• Lipsa condiţiilor elementare de trai; 
• Lipsa apeductului ; 
• Lipsa sau insuficienţa produselor alimentare; 
• Lipsa condiţiilor pentru respectarea igienei corpului şi a locuinţei; 
• Suportul financiar insuficient din partea statului; 
• Lipsa accesului la îngrijirile de care au nevoie; 
• Condițiile sociale determină ca 76% din populație să ceară ajutor social de la primărie. 

 
Asistenţa medicală se realizează doar cu sprijinul Oficiul Medicilor de Familie. Accesul la medicamentele 

gratuite este limitat.  
De cele mai multe ori s-a constatat dorinţa persoanelor vîrstnice de a fi îngrijite la domiciliu. Considerăm 

necesară crearea unui serviciu complet de servicii specializate.  
 

CE OFERIM 

Serviciile sociale constituie o parte importantă de asistentă socială. Acestea contribuie la menţinerea 
relaţiilor dintre persoanele în situaţii dificile (familiile acestora), comunitate şi administrația locală. 

Asistenţa la domiciliu s-a realizeazat prin 2 tipuri de intervenţie după cum urmeză: 

 

III. SERVICII SOCIALE FURNIZATE 

Pe parcursul anului 2015, din ianuarie pînă la sfîrșitul lunii decembrie 2015, A O ,,Caroma Nord” a prestat 
servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru 42 persoane în etate, dintre care 26 femei și 16 bărbați. 

Serviciile s-au acordat prin intermediul lucrătoriului social Lilia Ifodii. Acordarea serviciilor s-a făcut la 
solicitarea beneficiarului, a familiei, asistentului social sau a altor persoane.  În urma solicitării s-a efectuat o 
evaluare de caz la domiciliul beneficiarului, unde s-a constatat nevoia acordării îngrijirii şi serviciile necesare.  

 
În baza evaluării şi a dorinţei beneficiarului s-a stabilit un pachetul de servicii. Cu fiecare beneficiar s-a 

încheiat  Contract de acordare de servicii.   
 

Lucratorul social realizează în medie cate 110 vizite lunar, 5-6  vizite pe zi , în funcție de caz.  

Durata vizitelor pentru servicii a variat de la 40-50 de minute pana la 1h 40 min. 

Servicii  medicale: 
  

- monitorizarea parametrilor fiziologici; 

- îngrijirea plăgilor; 

- masaj, gimnastică; 

- profilaxia şi îngrijirea escarelor de decubit; 

- instruirea beneficiarilor în autoîngrijire; 

- fizio-proceduri, 

- administrarea medicamentelor şi 
tratamentelor  injectabile; 

- ajutor în relaţia pacient-medic de familie, 

- controlul administrării medicamentelor.  

Servicii sociale: 
  

- igienă corporală /duş; 

- servicii de spălatorie; 

- ajutor în activităţi casnice; 

- ajtor în alimentaţie (pregătirea, 
administrarea hrănii ); 

- suport emoţional/consiliere; 

- sprijin în rezolvarea 
problemelor administrative şi 
comunale; 

- vizite, îndrumare, informare.  
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În baza evaluării şi a dorinţei beneficiarului s-a stabilit pachetul de servicii care au fost acordate şi cu 

fiecare beneficiar s-a încheiat Contract de acordare de servicii.   
Anual se realizează cca 3000 de vizite de ingrijire la domiciliu (cc 1700 medicale, si cca 1300 sociale). 

Durata vizitelor pentru servicii medicale a variat de la 35 pana la 50 de minute, în funcție de caz si  de la 50 de 
minute pana la  1,5 ore pentru servicii sociale. 

 
Am reuşit să menținem serviciul de îngrjire la domiciliu grație colaborării cu Primăria s. Pîrlița, care a 

cofinanțat proiectul cu suma de 24576 lei, după perioada alegerilor, din iunie 2015. Principalul finanțator a fost 



 

37 
 

3

7 

Fundația HEKS Moldova, prin intermediul CASMED cu suma de 44351 lei, la fel și  beneficiarii, care au 
contribuit la implementarea proiectului cu suma de 5150 lei. 

III. INDICATORI PROIECT 

 

Indicatori 

Nr. total de persoane asistate  

Femei 24 

Barbati  

Beneficiari constanți  

Beneficiari noi  

Nr. total de vizite realizate la 

domiciliu 

1240 

Nr. de vizite per lucrător pe zi 5-6 pe zi 

Durata unei vizite  40-60 min. 

Îngrijiri de bază/ Ajutor la 

pregătirea/administrarea hrănii 

405 

Ajutor gospodaresc 734 

Suport pentru activităţile de zi cu zi 746 

Nr. de spălături la mașina de spălat 390 

Consiliere    792 

Durata pentru deplasare la beneficiar 10-25 min. 

Contributia APL, lei MD 19975,82 

Contributia beneficiarilor , LEI MD 5150 

Conform estimărilor financiare efectuate costul mediu al unui serviciu constituie 57 lei/persoană/zi. 

IV. OBSTACOLE ÎNTÎMPINATE 

 Ritmul lent de includere la program a autorităților locale 

 Adaptarea beneficiarilor la dinamica proiectului 

 Pesimismul omenilor şi o atitudine de neimplicare "suntem prea săraci ca să plătim…" 

 Alte persoane au aşteptări care privesc acordarea de ajutare materiale, serviciile sociale fiind percepute ca 

sprijin financiar 

 Necesitatea cofinanţării 

 Condiţii infrastructurale grele: drumuri, canalizare, incalzire etc. 

 Neincrederea că cineva vrea să ii ajute şi să facă pentru ei ceva în mod dezinteresat 

 
V. PERSPECTIVE DE VIITOR 

Dorim să înfiinţăm un Centru de Asistență socială care să ofere servicii sociale și medicale de     specilitate: 

 Clubul seniorilor 

 Îmbunătăţirea integrării şi participării sociale a beneficiarilor 

 Optimizarea cunostinţelor vizînd bazele îngrijirii pentru asistenţii centrului şi voluntari 

 Asigurarea accesului asistenţilor la informaţie în domeniul socio-medical 

 Antrenarea responsabilității comunității locale. 
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Suntem absolut siguri că populația locală va deveni mai receptivă la apelurile Administraţiei Publice 
Locale când se va cere implicarea populaţiei la soluţionarea acestor propuneri, cât și rezolvarea altor problem 
de interes comun.  

VI. REFLECTAREA FINANCIARĂ 

În cadrul proiectului au fost cheltuite următoarele fonduri (în lei MD): 

  

Partea VI. Atragerea de fonduri 
Obiectivul 2. Elaborarea şi aplicarea strategiei de colectare de fonduri pentru perioada 2014 – 2015. 

1. Planificarea financiară  

 

Denumirea finanțatorului Suma contribuției 

pentru Servicii 

sociale, lei MD 

Total pe proiect, 

 lei MD 

CASMED 44351 44351 

Primăria Pîrlița 24576 24576 

Beneficiari 5150 5150 

Acțiuni 
Termene 
limită 

Persoana 
responsabilă CSO 

 

Rezultat  

(cheltuieli 
planificate, 
profitul așteptat) 

Monitorizarea oportunităților de 
finanțare 

Săptămânal 

 

Dinu Cojocaru 

Rodica Frecăuțanu 

 

6 finanțări anual  

 

Pregătirea și depunerea a 15 cereri 
de finanțare per an 

Lunar conform 
lansării 
concursurilor 

Rodica Frecauțanu Cel puțin 5 finanțări 

Pregătirea și depunerea a cel puțin 
10 cereri de finanțare per an în 
parteneriat cu AO din țări UE. 

Conform 
lansării 
concursurilor 

Cleopatra Zelinschi 5 finanțări 

Dezvoltarea relațiilor cu 6 companii 
de afaceri 

Trimestrial Dinu Cojocaru Creștere cu 0,5% 

Expedierea unui număr de 2 
rapoarte acestor companii  

Anual Gabriela Ivanov Creștere cu 0,5% 

Pregătirea și depunerea a 3 cereri de 
finanțare per an donatorilor interni 

Conform 
lansării 
concursurilor 

Rodica Frecauțanu   3 finanțări 

Pregătirea și depunerea a 3 cereri de 
finanțare per an donatorilor interni 
în parteneriat cu APL 

 

 

 

 

Conform 
lansării 
concursurilor 

Rodica Frecauțanu   
2 finanțări 

 

 

 

 

 

 

Instruiri pentru angajați cu privire 
la durabilitatea organizațională  

trimestrial Dinu Cojocaru  
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Rezultate: 

1. Întâlniri săptămânale/lunare ale personalului 

2. Întâlnirile președintelui asociației cu persoanele antrenate în colectarea de fonduri 

3. Urmărirea programelor de finațare și aplicarea proiectelor. 

 

 
  

Donator Denumirea 
programului 

Data aplicării Aprobat/selectat/respins 

Choice – Cultural 
Heritage:  

Opportunity For 
Improving civic 

engagement 

 

“VIP: Valori și 
Intițiative pentru 

Patrimoniu” 

29 octombrie 2015 Respins 

EU COMISION The Danube 
Transitional 
Programme (DTP) 
 

03 noiembrie 2015 Nu se cunoaște răspunsul 

Ministerului Culturii 
RM 

„VIP: Valori și 
inițiative pentru 
Patrimoniu 

14 octombrie 2015 Nu se cunoaște răspunsul 

Eastern Partnership 
Territorial 
Cooperation 
Programmes  
Cross Border 
Cooperation 
Progamme  
Moldova – Ukraine 

«ЭкоДнестр» 14 iulie 2015  
 
Nu se cunoaște răspunsul 

NED în parteneriat cu 
AFPMDD 

“Youth for 
Community” 
 

19 octombrie 15 Nu se cunoaște răspunsul 

FUNDAŢIA EST-

EUROPEANĂ 

Responsabilitate și 
parteneriat prin 
implicare în 
comunitate 

15 octombrie 2015 
 

Aprobat 
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Campanii de colectare de fonduri 
25 februarie 2015 - Cu prilejul Sărbătorilor de Primăvară, Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică 

„ŞCOALA VERDE” a desfășurat Campania caritabilă „Fă bine! Dăruind o cană, ajută un copil!” pentru a aduce 

împreună bucurii și zambete pentru copiii de la grădinița ”Sfânta Treime”.  

La Pinacoteca orășenească "Antioh Cantemir" a fost organizată expoziția minunatelor lucrări ale acestor copii. 

Au fost colectați 2600 lei, care au fost folosiți la Festivitatea Mărțișorului pentru 53 copii cu dizabilități de la 

grădinița ”Sfânta Treime”. 
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Instruirea voluntarilor în domeniul Colectării de fonduri 
Bartosz Gawarecki, voluntar al Corpului Păcii în Moldova, care își face serviciul în cadrul asociației 

noastre în perioada iulie 2015- iunie 2017, a organizat mai multe întîlniri și consultări cu voluntarii CREE ”Școala 

Verde” pentru a stabili prioritățile pentru Strategia de colectare de fonduri 2016-2017. Astfel a luat naștere un 

plan concret cu indicatori și activități ce vor fi desfășurate pentru a atinge obiectivele luate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 noiembrie 2015 – Bartosz Gawarecki și Lisa Gill, voluntari ai Corpului Păcii în Moldova, au 

organizat seminarul ”Colectare de fonduri” pentru voluntarii de la CREE ”Green School” : 

15 decembrie 2015 - a fost organizat un seminar de către voluntara de la Corpul Păcii, Ellen Swan. 

Voluntari de la ”Școala Verde” și elevii Clubului Ecologic din Corlăteni au avut posibilitatea de a participa la 
acest seminar de instruire în scrierea proiecte pentru granturi.  

 

26 noiembrie 2015 - Asociația Obștească „CAROMA NORD” în parteneriat cu Centrul de 

Instruire și Consultanță Organizațională CICO a desfășurat Cluster Clubul ”Asigurarea durabilității 

organizațiilor printr-o colaborare eficientă dintre organele de conducere și executive”. 

La eveniment au participat 20 de persoane 

reprezentanți ai OSC-urilor și Autorităților Publice 

Locale din regiunea de nord a țarii. Fiind ghidați de 

expertul CICO, participanții au scos în evidență 

principalele constrângeri instituționale cu care se 

confruntă în activitatea pe care o desfășoară pentru 

ca ulterior să primească soluții pentru depășirea 

acestora. 

 

http://management.md/2015/12/07/cluster-
club-la-balti/ 

 

http://management.md/2015/12/07/cluster-club-la-balti/
http://management.md/2015/12/07/cluster-club-la-balti/
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Partea IX. Participarea în cadrul Conferințelor Naționale 

5 iunie 2015– membrii echipei AO ”Caroma 

Nord” la invitația echipei MEM au participat la atelierul de 
lucru EDUCAȚIA ECOLOGICĂ cu ocazia Zilei Internaționale 
a Mediului, în cadrul Conferinței Internaționale ”Mediul și 
schimbarea climei: de la viziune la acțiune”. Participanții au 
avut posibilitatea să-și exprime viziunile în privința rolului 
educației ecologice în sistemul de învățămînt formal, non-formal 
și informal, cît și în privința roluluiONG-rilor de mediu și mass-
media în promovarea educației ecologice. 

 

17 noiembrie 2015 – Conferința ”Educația „VERDE” a 

tinerilor – componentă indispensabilă a învățămîntului profesional” 

practici bune de educație ecologică realizate în afara orelor de 

curs. 

Conferința a fost organizată de Institutul de Formare a 

Capacităților Profesionale cu suportul Agenției Austriece pentru 

Dezvoltare și a vut ca scop să informeze cadrele didactice și elevii 

din învățământul profesional privind necesitatea de a se implica în 

dezvoltarea durabilă verde a țării, precum și argumentarea 

necesității de a include dimensiunea ecologică în instruirea profesională. 

În cadrul conferinței s-au desfășurat ateliere de lucru care au încercat să ofere răspunsuri cît mai variate 

la întrebările relevante tematicii conferinței. 

"Caroma Nord" a prezentat modelul ”Green School” și 
măsuri necesare de cultivare a interesului față de menținerea 
unui mediu natural și sănătos pentru generațiile actuale și cele 
care urmează, problematica protecției mediului devenind astfel o 
prioritate națională. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai 
Biroului Austriac pentru Cooperare Tehnică în Republica 
Moldova, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Colegiul de 
Ecologie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul Național de 
Sănătate Publică, Asociația „Moldova Apă-Canal”, ONG-uri de 
mediu, cadre didactice și elevi din școli profesionale. 

25 noiembrie 2015 – Participare la Conferință “Monitorizare pentru o Bună Guvernare de 

Mediu”, organizată de Mișcarea Ecologistă din Moldova.  

Conferința a avut ca scop încurajarea dialogului între 

actorii guvernamentali și cei din societatea civilă privind 

elaborarea și formularea recomandărilor pentru armonizarea 

cadrului legislativ necesar pentru buna guvernare în materie de 

mediu. 

”Caroma Nord” a prezentat exemple de proiecte de 
mobilizare comunitară și implicarea publicului în luarea 
deciziilor la nivel local. 
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Partea X. Participare.Voluntariat 
În perioada 2-20 martie 2015  Asociația ”Caroma Nord” a găzduit  un expert internațional, 

Domnul Reinhardt Oehler, prin intermediul serviciului de voluntariat Senior Service. Expertul a venit cu mai 
multe propuneri de îmbunătățire a proiectelor derulate. 

 

27 aprilie – 3 mai  2015 – AO ”Caroma Nord” a desfășurat  maratonul “Hai în gaşca 

voluntarilor!”, încununat cu Caravana Voluntarilor, organizată în colaborare cu TDV, pentru a atrage 
societatea civilă în acțiuni de voluntariat și a promova spirit activ al cetățenilor în grija față de mediul 

ambiant. Prezentarea video pe scurt a evenimentului Caravana Voluntarilor: https://goo.gl/1tzIqZ . 
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11 septembrie 2015– AO ”Caroma Nord” a participat la Tîrgul ONG-urilor din mun. Bălți, unde OSC-

le au prezentat modul lor de împlicare în viața municipiului și au promovat activism civic. 

Printre cele mai importante proiecte prezentate de AO „Caroma-Nord” se numără proiectul 
„Creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul de protecţie a mediului şi responsabilizarea 
factorilor decizionali prin crearea Coaliției de Mediu în municipiul Bălţi”, „Un Pas Spre Viitor”, menit să ajute 
tinerilor să se încadreze în câmpul de muncă; „TINERI PENTRU TINEri!” – proiectul ce atrage atenția asupra 
rolului tinerilor în construirea unei societăți mai puternice prin implicarea lor activă în luarea deciziilor care-i 
privesc.Un alt proiect important implementat este „Școala Verde”, care are drept scop dezvoltarea capacităților 
de acțiune ai tinerilor și transfer de practici pozitive privind consolidarea și aplicarea parteneriatelor locale și 
regionale orientate spre soluționarea problemelor de mediu. Iar obiectivul principal este dezvoltarea Centrului 
de Resurse pentru Educație Ecologică „ȘCOALA VERDE” pentru tinerii din municipiul Bălți. 

Prezentarea video pe scurt a evenimentului: https://goo.gl/61G8rU 
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24-25 septembrie 2015 – ”Caroma Nord” a organizat în premieră  Zilele Europene ale 

Patrimoniului  la Bălți. Tema anului: „Patrimoniul industrial şi tehnic”. 
Asociația Obștească „Caroma Nord” a participat în calitate de partener local al Ministerului Culturii RM în organizarea 

Zilelor Europene ale Patrimoniului 2015 cu tematica: “Patrimoniu industrial şi tehnic” 

În data de 24 septembrie 2015 Asociația Obștească „Caroma Nord” în colaborare cu administrația Stației 
Feroviare Bălți – Slobozia, a organizat un eveniment intitulat  “Patrimoniu industrial şi tehnic” în cadrul Zilelor 

Europene ale Patrimoniului în fața acestei Gări. Având o istorie bogată,cu un valoros potențial  tehnic  și 
industrial  Gara și Nodul Feroviar sunt incluse în lista  Patrimoniul European, acestea modelînd 
peisajul orașului, fiind una din principalele artere comerciale.   

La eveniment au participat cîteva zeci de cetațeni ai orașului Balți și un grup de tineri, cărora li s-au 
prezentat informații despre gară, istoria acesteia dar și o excursie în centrele de lucru din locul respectiv În 
cadrul evenimentului, tinerii au beneficiat de un șir de activități, unde accentul a fost pus pe trecutul, prezentul 
și viitorul Căii Ferate, făcând cunoscute publicului rămășițele istorice ale acesteia. Iar tururile ghidate la nodul 
feroviar Bălți- Slobozia, aveau să-i transpună pe elevi în epoca locomotivelor cu aburi și a vagoanelor vechi.  În 
același timp tinerii, fiind călăuziți de angajații calei ferate  vor afla cum se repară liniile de cale ferată, 
locomotivele și vagoanele. 

 Zilele Patrimoniului European în orașul Bălți a fost susținută și de meșterii populari din oraș și Muzeul 
de Istorie și etnografie Bălți.  

În cadrul 
activității a fost 
organizat concursul 
de fotografii intitulat 
„Moștenirea mea, 
stația de cale ferată”, 
la care au participat 
copiii de la Școala de 
Arte plastice din 
Bălți. Copii au pus in 
aplicație fantezia  și 
au pictat gara de 
tren, așa cum o simt 
ei. Iar amatorii de 
fotografie au cautat 
cele mai originale 
unghiuri și au redat 
gara în mișcare. La 
final participanții au 
beneficiat de 
diploma de 
participare și mici 
premii. 
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14 noiembrie 2015– AO ”Caroma Nord” a organizat la Bălți înmînarea premiilor celor mai activi eroi ai 

campaniei regionale ”Managementul deșeurilor în localitatea MEA”.  

Tinerii au venit ca să-și împărtășească experiența, să ne mărturisească, ce greutăți au întîmpinat în timpul 
pregătirilor pentru campanie, ce argumente au folosit, ca să convingă autoritățile, că asemenea acțiuni sunt 
importante pentru mediul ambiant, și APL din localități 
trebuie să susțină tinerii în inițiativele lor civice, dacă doresc 
o localitate prosperă, în care locuitorii sunt uniți și dornici 
să o facă și să o păstreze frumoasă, curată, sănătoasă. 

 

  Fiecare participant a venit cu un mesaj pentru 
pro alegere, pro natură către semenii săi și APL. 
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Partea XI. Dezvoltarea capacităţilor organizaționale 

Datorită faptului că Asociația ”Caroma Nord” este beneficiară a proiectului „Parteneriate pentru o Societate Civilă 
Durabilă în Moldova” (Moldova Partnerships for Sustainable Civil Society), susținută de Family Health International 
(“FHI 360”), avem posibilitatea de a ne dezvolata și auto-evalua capacitățile organizaționale și de training.  

Astfel în cadrul Programului de granturi, Coordonatorii de programe de la “FHI 360” ajuta OSC-urile să identifice punctele 
forte și dimensiunile slabe care necesită îmbunătățire.  

Adelina Dulman, Capacity Building and Grants Manager, Moldova Partnerships for Sustainable Civil Society, a efectuat 
mai multe vizite în asociația noastră pentru Evaluarea Dezvoltării Organizaționale (ODA) și a recomandat două domenii 
importante de dezvoltare pentru asociația noastră:  

1. Dezvoltarea Instituțională a OSC-ului 

2. Abilități de Training/ Dezvoltare de Capacități ale OSC-lui. 

 
    

 

I. DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ A OSC-LUI 

Pentru acest domeniu au fost recomandate un șir de acțiuni bazate pe: 

1. Buna guvernare 
2. Practici de Management (planificare, monitorizare/evaluare, raportare)  
3. Managementul Resurselor Umane 
4. Managementul Financiar și Durabilitatea Financiară 
5. Servicii orientate spre beneficiari 
6. Lucrul în rețea și advocacy 
7. Mass-media și promovare 

În perioada ianuarie-decembrie 2015 asociația noastră a implementat o bună parte din recomandările ODA, și anume: 
1. Modificarea statutului, reînregistrarea asociației și obținerea IDNO; 
2. Cumpărarea și instalarea la birou a programului de contabilitate; 
3. Semnătura mobilă pentru efectuarea operațiunilor bancare; 
4. Au fost elaborate politici interne: politica de personal, de călătorie, de achiziții; planul de 

alocare a costurilor; 
5. Informarea angajaților despre atribuțiile lor, semnarea ToR de către aceștia, divizarea 

responsabilităților între executiv; 
6. Ajustarea fișelor de post în conformitate cu atribuțiile realizate de către personal; 
7. Elaborarea planului strategic al asociației; 
8. Elaborarea bugetului pentru implementarea planului; 
9. Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al asociației; 
10. Elaborarea Codului Etic al asociației ”Caroma Nord”; 
11. Realizarea Planului de Instruire și Dezvoltare (TDP). 

 
II. ABILITĂȚI DE TRAINING/DEZVOLTARE DE CAPACITĂȚI ALE OSC-ULUI 

 
Asociația ”Caroma Nord” oferă angajaților, membrilor și voluntarilor training-uri în țară și peste hotare sau dezvoltă 

local capacități în mod regulat. 

 Timp de 12 luni angajații asociației Caroma Nord au beneficiat de  45 seminare și traininguri de instruire. 
Activitățile de instruire la care au participat angajatii și voluntarii din AO “Caroma Nord” în 2015:  
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Data 
training 

 
Nume  

Locație eveniment Tema instruirii  Adresa 

23 ianuarie 
2015 

Renata Platforma Societății 
Civile „Pentru 
Europa” 

„Dimensiunea europeană a 
R. Moldova: opțiuni, 
mesaje, promovare” 

Biblioteca Națională a 
Moldovei (str. 31 August 
1987, 78 

27-28 ian.2015 Renata Hotel Vila Verde Trainingul "Initiere in MF 
pentru OSC"  

str. Grenoble 110,  
mun. Chișinău 

06.02.2015 Rodica Contact Chisinau Raportului privind 
implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Regionala 
din RM 2013-2015 

Str. București 83,  
mun. Chișinău 

10.02.2015 Renata Alianța franceză Crearea blog Bălți, USARB 

11-12.02.15 Dinu Sala Rosie la Summit 
Events and 
Conference Center 

20 de ani ai 
organizației BIOS 

mun. Chișinău,  
str. Tighina 49/3 

11-12.02.15 Renata LIDO, Balti Lansarea proiectului 
”Drepturile femeilor în 
contextul abilitării 
economice a acestora” 

Hotel ”LIDO” (OIM), 
mun. Bălți 

12-13.02.15 Dinu FHI 360 Advocacy workshop  mun. Chișinău 

13.02.15 Renata Chișinău Interviu FES 

19 februarie 
2015 

Renata Chișinău, CICO “Managementul și 
motivarea echipei” 

Hotel “Vila Verde“, str. 
Grenoble 110,  
mun. Chișinău 

25-26 
februarie  2015 

Renata 
Nonna 
Natalia  

 
Chișinău, CICO 

"Leadership și 
Managementul schimbării” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10,  
mun. Chișinău 

04-05.03.2015 Maria 
Lazăr 

Training “Buna Guvernare 
și repartizarea 
responsabilităților” 

Hotel “Vila Verde“ 

26-27 martie 
2015 

Gabriela Sesiunea de instruire 
„Tranziţia la noile 
Standarde Naţionale de 
Contabilitate. Prevederi 
noi în Indicaţiile metodice 
privind particularităţile 
contabilităţii în 
organizaţiile 
necomerciale” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10, mun. 
Chișinău 

04 – 05 martie 
2015  
 

Maria Chișinău, CICO 
 

Trainingul „Buna 
Guvernare și Repartizare 
responsabilităților” 

Sala de conferințe D,  
hotel “Vila Verde“, str. 
Grenoble 110, 
mun. Chișinău 

26 - 27 martie 

2015 

Gabriela Chișinău, CICO Seminarul „Tranziţia la 
noile Standarde Naţionale 
de Contabilitate. Prevederi 
noi” 

Sala de conferințe D,  
hotel “Vila Verde“, str. 
Grenoble 110, 
mun. Chișinău 

 7 aprilie 2015 Rodica Chișinău Conferința anuală de 
Cooperare dintre 
Parlament și societatea 
civilă 

Palatul Republicii, 
mun. Chișinău 
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5 mai 2015  
 

Gabriela Centrul de Resurse 
Juridice din Moldova 

Impactul Legii 2% 
pentru durabilitatea 
financiară a OSC-urilor 

 

Sala de conferințe etaj 1, 
Hotelul Jolly Alon, str. 
Maria Cebotari nr.37, 
mun. Chișinău 

7 mai 2015 Renata Chișinău, CICO 
 

Trainingului 
„Managementul Timpului” 

 

Sala de conferințe D,  
hotel “Vila Verde“, str. 
Grenoble 110, 
mun. Chișinău 

14 – 15 mai 
2015 

Renata 
Nonna 
Natalia-
foto 

s. Costeşti, r. Ialoveni „Experiența estoniană în 
domeniul constituirii și 
dezvoltării unui ONG în 
domeniul prevenirii 
criminalității”  

Complexul turistic 
„Lacul Costeşti” 

21-25 aprilie 
2015 

Renata 
Nonna 

"Tinerii pentru 
dreptul la viata" 
(TDV)  

Cursul de instruire 
Voluntariat 

Biblioteca Municipală 
B. P. Hasdeu (bd. Stefan 
cel Mare nr. 148) 

29 Aprilie 
2015 

Renata  Moldova ICT Summit 2015 Palatul Republicii, 
mun. Chișinău 

 03 iunie 2015 Maria 
Culibaba  

Maria 
Vacarciuc 

 

CICO ”Cu cine și cum 
stabilim un parteneriat” 

Sala de conferințe D,  
hotel “Vila Verde“, str. 
Grenoble 110, 
mun. Chișinău 

5 iunie  Rodica 
Natalia 

Chișinău, MM Conferința Internațională 
”Mediul și Schimbările 
Climatice” 

Palatul Republicii, 
mun. Chișinău 

4-6 iunie 2015 Natalia 
Iacoveț 

Sky Land Camping & 
Resort 

Training pentru Traineri - 
invitatie pentru aplicare - 
programul "Suport pentru 
piața locală a serviciilor și 
furnizorilor de servicii în 
dezvoltarea capacităților 
organizaționale" 

 
s. Hruşevo, r. Criuleni 

16 iunie 2015 Natalia 
Iacoveț 

mun. Chișinău Adunarea Generală a 
(APSCF) 

Centrul de Instruiri 
„FIDES”,  
str. Mușatinilor 1/3, 
sector Buiucani  

26-27 iunie 
2015 

Natalia 
Iacoveț 

SGP GEF, Chișinău Cursul de instruire cu 
privire la abilitățile de 
elaborare a propunerilor 
de proiect şi mobilizarea 
de fonduri  

Sala de conferințe 
Hotel ”Flowers”,  
str. N. Anestiade 7, et.6. 

17 - 19 iulie 
2015 

Renata Ograda Noastra 
ONG 

 

Trainingu-lui de Dezvolt. a 
Capacităților în Domeniul 
Advocacy și Lobby 

Hotel ”Europa”, 
str. Vasile Lupu 16,  
mun. Chișinău 

19 august  Bartosz Salut Bălți Conferința voluntariat Primăria Bălți 

16-22 august Cleo SC Elearning & 
Software SRL 

Moodle Moot România 

2015 

Mamaia, Constanța, 
România 

28-31 august Rodica EEB Annual meeting Tulcea, România 

 Cleo Romania, 
”Eurocentrica” 

 București, România 
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10-14.09.2015 Nonna 
Renata 

 

Coaliția de 
voluntariat (TDV) 

Vizită de studiu Lodz, Poland 

17.10.2015 Natalia EcoContact ”Climate Forum East II 
(CFE)” 

mun. Chișinău 

27-28.10.15 Natalia Tovarystvo Leva, 
Lvyv + Asociația 
Promo-LEX, 
Chișinău 

Training ”Consolidarea 
capacităților 
organizaționale ale ONG” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10,  
mun. Chișinău 

29-30.10.15 
 

Iulia Tovarystvo Leva, 
Lvyv + Asociația 
Promo-LEX, 
Chișinău 

Training ”Consolidarea 
capacităților 
organizaționale ale ONG” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10,  
mun. Chișinău 

04.11.2015 Iulia 
Natalia 

IPRE, Bălți Cafenea Europeană  
“Corupția – impediment 
major în dezvoltarea țării" 

Hotelul ”Bălți”, 
mun. Bălți 

10.11.2015 Bartosz Peace Corps Seminar ”Fundraising” Oficiul ”Caroma Nord”, 
mun. Bălți 

18-19.11.2015 Iulia 
Natalia 

SGP GEF, Chișinău Training: Lobby și 
Advocacy 

Hotelul ”Europa”, 
str. Vasile Lupu 16,   
mun. Chișinău 

20.11.15 Iulia 
Rodica 

FHI 360 Ședința FHI360_Score 
Card 

Oficiul FHI 360,  
mun. Chișinău 

24-25.11.15 Iulia SGP GEF, Chișinău Training: Scrierea de 
proiecte  

Hotelul ”Le Roi”,  
mun. Chișinău 

25.11.15 Natalia IPRE, Bălți Dezbateri publice: 
”Calitatea serviciilor 
publice în municipiul 
Bălți” 

Hotelul ”Bălți”,  
mun. Bălți 

26.11.15 Iulia Chișinău, SGP GEF ”Advocacy și Lobby” 
(chestionar practic) 

Cricova, Chișinău 

5.12.15 Natalia IPRE, Bălți Conferința 
regională „Tarifele 
majorate la energie – 
realități si consecințe. 
Dialog cu experții in 
energetică”. 

Restaurantul ”Oscar”, 
mun. Bălți 

15.12.15 Bartosz Peace Corps ”Scrierea proiectelor” Oficiul ”Caroma Nord”, 
mun. Bălți 

19-20.12.2015 Natalia Tovarystvo Leva, 
Lvyv + Asociația 
Promo-LEX, 
Chișinău 

Sesiunea de instruire: 
”Procesul de negociere și 
de luare a deciziilor in 
cadrul ONG” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10,  
mun. Chișinău 

21-23.11.2015 Rodica 
Iulia 

Fundația Est-
Europeană, Chișinău 

Training ”Mobilizarea 
comunitară pentru 
dezvoltarea locală” 

Institutul Muncii, str. 
Zimbrului 10,  
mun. Chișinău 
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Partea XII. Finanțatori 
 

Denumirea proiectului  
 

Finanţator Durata 
proiectului 

 

Buget 
total al 
proiectelor 

 

Buget pe 
2015 
(MDL) 

Sold la 
finele 
2015 
(MDL) 

Eficientizarea 
procesului de instruire 
ecologică în cadrul CREE 
“ŞCOALA VERDE”  

Ministerul 
Mediului din 
RM/Fondul 
Ecologic 
Național 

Mai 2014 - 
iunie 2015 

318610 lei  73027 lei 0 lei 

Ingrijire socio-medicala 
la domiciliu „Home-Care” 

AO Casmed 
 

Ianuarie – 
decembrie 2015 

44351 lei 44351 lei 0 lei 

Primăria Pîrlița Ianuarie – 
decembrie 2015 

24576 lei  4600 
lei 

Creşterea gradului de 
implicare a societăţii civile 
în procesul  
de protecţie a mediului şi 
responsabilizarea factorilor 
decizionali  
prin crearea Coaliției de 
Mediu în municipiul Bălţi 

Agenţia SUA 
pentru 
Dezvoltare 
Internaţională 
(USAID) și 
programul  
Parteneriat  

pentru 
Dezvoltare, 
implementat 
de FHI 360 

              
04.11.2014 -                                         
30.10.2017  

 

 
 

649 510 lei 

 
 

236860 lei 

 
 

25890 lei 

CLEEN- Civil Society 
Energy Efficiency  

Republican 
Youth Center 
Gutta-Club 

01.07.2015 – 
31.12.2015 

7500 euro 
(cca 164 000 
lei) 

150205 lei 20200 lei 

 
 
 

 
 

Buget total al proiectelor 

Ministerul Mediului/FEN Home-Care AO Casmed

Primăria s.Pîrlița USAID, implementat de FHI 360

CLEEN
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Partea XIII. Echipa și adresa AO ”Caroma Nord” 
 
Echipa: 
 

Frecăuţanu Rodica, Preşedinte, director și 
manager de proiecte 

Zelinschi Cleopatra, Trainer advocacy 

Gabriela Ivanov, Manager financiar 
 

Iulia Liulika, Asistent de proiect 
 
Natalia Grosu-Curocica, Coordonator RP și 
comunicare  
 
Ifodii Lilia, lucrător social 

 
Consultanți: 
 

Culibaba Sergiu, Consultant tehnic 

Voluntari: 
 

Bartosz Gawarecki, voluntar Peace Corps 
 
Bogaciuc Ana, Coordonator voluntari 

Rusu Olga, asitenţă foto, design 

Nonna Mihalcean, ateliere creaţie 

Irina Baxan, organizator ZEP 

Frecăuţanu Marius, organizare de evenimente 

Sochirca Anastasia, coordonare activități 
ecologice 

Benis Roman, promovarea orelor ecologice 

Cecan Alexandra, promovarea orelor ecologice 

Grosu Adrian, promovarea orelor ecologice 

Grosu Lucian, promovarea orelor ecologice 

Pantea Jastina, promovarea orelor ecologice 

Lisnic Marionela, asitenţă foto și video 

Maxim Condrea, scrierea de proiecte 

Valeria Danii, coordonator voluntari în CIU 

Josan Laura, coordonator voluntari în CMB 

 

 
 
 
Adresa de contact: 
 

Mun. Bălți 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo”,  
Str. Pușkin, 38 
Blocul 5, Oficiul 509/510 
Tel.: (+373) 231 92 237, (+373) 791 24 353 

https://www.facebook.com/maxim.condrea.3

