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Asociaţia Obștească 

”Caroma Nord” 

militează pentru o 

comunitate pură şi 

demnă de apreciat, 

pentru o societate fără 

delincvenţă, violenţă şi 

sărăcie, cît şi pentru 

egalitate între oameni, 

principiul fundamental 

fiind “oameni care ajută 

oameni, oameni care 

sunt în folosul 

oamenilor”. 

Asociaţia este 

recunoscută 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, instituții 

statale și private. 

Asociația Obștească ”Caroma Nord”    

a fost înregistrată juridic ca organizaţie 

obştească la 7 mai 2002. 

“Caroma-Nord” este membră a Alianţei 

ONG-lor active în domeniul Protecţiei 

Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), 

membră a Rețelei Internaționale CEEweb 

for Biodiversity. 

Misiunea asociației este promovarea şi 

facilitarea participării cetăţenilor la nivel 

local pentru a contribui la dezvoltarea unei 

societăţi civile bazate pe cetăţenie activă. 

În acest sens, asociaţia desfăşoară 

activităţi constante care facilitează dialogul 

între diferite structuri locale pentru 

dezvoltarea şi oferirea unor servicii de 

calitate.  

Activitatea asociaţiei se desfăşoară respectînd 

următoarele valori: colaborare, inovaţie, 

responsabilitate, flexibilitate şi transparenţă. 

Principalele domenii de activitate sunt: 

 Ecologie şi protecţia mediului; 

 Dezvoltare umană şi integrare socială; 

 Drepturile omului; 

 Voluntariat. 

Buletinul informativ a fost elaborat 

pentru informarea privind 

activitățile realizate de asociația 

obștească ”Caroma Nord” în prima 

jumătate a anului 2016. 

Ediția dată a fost elaborată de 

Natalia Grosu-Curocica, Manager 

Relații Publice și Comunicare. 

https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova
https://www.facebook.com/coalitia.balti
https://www.facebook.com/CREE-Green-School-408923255880743/?fref=ts
https://www.facebook.com/CREE-Green-School-408923255880743/?fref=ts
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Angajament civic în sprijinul comunității   

Proiectul ”Creșterea gradului de implicare a societății civile în procesul de protecție a mediului și responsabilizarea factorilor 

decizionali prin crearea Coaliției de Mediu în municipiul Bălți și promovarea valorilor europene de protecție a mediului” are ca 

scop dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de mediu, care activează la nivel local, de a derula campanii 

advocacy cu implicarea activă a membrilor comunității în procesul decizional. Obiectivele proiectului sunt: 

 Creșterea gradului de participare a publicului la acțiuni de reducere și prevenire a impactului asupra mediului; 

 Creșterea implicării societății civile în dezvoltarea politicilor publice pentru reducerea impactului activităților umane asupra 

mediului; 

 Îmbunătățirea cadrului instituțional de desfășurare a activității ONG-urilor de mediu; 

 Promovarea acțiunilor advocacy pentru influențarea instituțiilor publice în scopul creării mecanismelor de dezvoltare 

durabilă a organizațiilor societății civile; 

 Îmbunătățirea durabilității financiare a 6 ONG-uri din nordul țării prin instruire și coaching în colectare de fonduri. 

 Atelier de lucru: ”Elaborarea resurselor didactice digitale, lecții Moodle sau 

sesiuni de formare cu conținut de învățare interactiv” – 4-6 martie 2016 
 

  
 

 

În prezent,  ”Caroma Nord” și membrii Coaliției de Mediu din Bălți desfășoară trei campanii advocacy: 

1. Elaborarea și implementarea Strategiei de Mediu pentru municipiul Bălți; 

2. Înființarea Grădinii Botanice în municipiul Bălți; 

3. Îmbunătățirea situației ecologice în zona școlii primare ”S.Vangheli” (Nr.21) prin reamenajarea platformei de 

colectare a deșeurilor. 

   
 

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin AO ”Caroma Nord” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

   

AO "Caroma Nord" în parteneriat cu MoodleMoot România, Instituția Privată de Învățămînt Liceul Teoretic "Orizont" și Direcția 
Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți a organizat atelierul de lucru pentru profesorii de matematică/informatică din 
liceele/gimnaziile municipiului. Instruirea a fost realizată cu ajutorul profesoarei Adriana Petrovici, dezvoltator e-learning din 
România. Atelierul a fost posibil datorită sprijinului financiar al Fondului de Mobilitate România – Republica Moldova. 

 

Campanii advocacy   
AO ”Caroma Nord” a organizat 4 traininguri advocacy pentru membrii Coaliției de Mediu Bălți  
 



 

3 

  Elaborarea și implementarea Strategiei de Mediu în municipiul Bălți 
 

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin AO ”Caroma Nord” și nu reflectă în mod 

necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

   

”Caroma Nord” pledează pentru elaborarea și implementarea ulterioară a Planului Local de 

Acțiuni în domeniul Mediului (PLAM) ca parte componentă a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

municipiului Bălți pentru anii 2016-2019.  

Pentru aceasta membrii Coaliției de Mediu s-au divizat în următoarele grupuri de lucru:  

1: Mediu, energie și dezvoltare durabilă; 

2: Economie, justiție și buna guvernare; 

3: Educație, cultură, tineret și media; 

Aceștia au identificat o listă de probleme și soluții pentru elaborarea PLAM-ului. Au fost 

înaintate demersuri Consiliului Municipal, a fost organizată o masă rotundă, unde au fost invitați 

reprezentanți ai Primăriei, consilieri locali și mass-media cu scopul de a include componenta mediului și 

dezvoltării durabile în Strategia de Dezvoltare 2016-2019.  

A fost publicată, de asemenea, o scrisoare deschisă din partea Coaliției de Mediu 

(http://www.civic.md/stiri-ong/30236-apel-coalitia-de-mediu-balti-actori-sau-spectatori-cat-de-mult-ar-

trebui-sa-se-implice-societatea-civila-in-elaborarea-si-monitorizarea-politicilor-publice.html). Din păcate, 

Strategia a fost aprobată fără consultarea cu societatea civilă, nefiind inclusă componenta protecției 

mediului.   

Ulterior, pentru a răspunde solicitărilor din partea AO ”Caroma Nord”, a fost constituită Comisia 

Municipală pentru Politicile de Mediu, care are ca scop elaborarea, implementarea și monitorizarea 

politicilor locale în domeniul protecției mediului.  

La 14.03.2016 a avut loc prima ședință a acestei comisii unde a fost discutat și votat 

regulamentul de funcționare și componența acesteia. La 15.04.2016, în cadrul celei de-a doua ședințe, a 

fost aprobat Planul de activități de protecție a mediului pentru jumătatea a doua a anului 2016.  

Înființarea Grădinii Botanice în municipiul Bălți 
 

În cadrul ședinței Comisiei pentru Politici de Mediu din 15 aprilie 2016, unul dintre subiectele 

principale a fost fondarea Grădinii Botanice în municipiul Bălți. Există HG Nr.219 din 28.02.2008, conform 

căreia Guvernul a aprobat crearea Grădinii Botanice în Bălți, pe un teren de 21,5 ha,  aflat în proprietatea 

statului și gestionat de Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția”. Terenul este situat în 

preajma satelor Corlăteni, Sîngureni, raionul Rîșcani și satului Dobrogea Veche, raionul Sîngerei. Din 

păcate, această hotărîre n-a fost votată de Parlament.  

La ședința Nr.2 a Comisiei pentru Politicile de Mediu s-a propus crearea unui Consorțiu dintre 

ICCC ”Selecția”, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Coaliția de Mediu și Primăria Bălți.  

A fost înaintat un demers comun către Parlament întru susținerea inițiativei și transmiterea 

acestui teren în gestiunea Universității de Stat ”A.Russo” pentru înființarea ulterioară a Grădinii Botanice.  

Membrii Academiei de Științe a Moldovei și directorul Grădinii Botanice din Chișinău, fiind 

invitați la ședință, au susținut inițiativă în speranța soluționării problemei date. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civic.md/stiri-ong/30236-apel-coalitia-de-mediu-balti-actori-sau-spectatori-cat-de-mult-ar-trebui-sa-se-implice-societatea-civila-in-elaborarea-si-monitorizarea-politicilor-publice.html
http://www.civic.md/stiri-ong/30236-apel-coalitia-de-mediu-balti-actori-sau-spectatori-cat-de-mult-ar-trebui-sa-se-implice-societatea-civila-in-elaborarea-si-monitorizarea-politicilor-publice.html
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  Îmbunătățirea situației ecologice în zona școlii primare ”S.Vangheli” (Nr.21) prin 

reamenajarea platformei de colectare a deșeurilor 
 

 Ca urmare a instruirii din cadrul trainingurilor advocacy petrecute în februarie curent, unul din 

membrii activi ai Coaliției de Mediu, domnul Maxim Burduja, a venit cu inițiativa, ca una din campaniile 

advocacy să se refere la îmbunătățirea situației ecologice în zona platformei de colectare a deșeurilor, 

aflată în preajma școlii primare ”S.Vangheli”/ Nr.21.  

Cînd am mers la fața locului, am constatat, că situația este, înt-adevăr, foarte gravă. Am 

descoperit o cantitate enormă de  gunoaie neevacuate pe gazon, în jurul platformei, cîini vagabonzi și 

pisici în căutarea hranei, care împrăștiau și mai mult gunoaiele. 

Domnul Burduja a inițiat organizarea întrunirilor cu beneficiarii - locătarii din zonă, cu 

administrația școlii și părinții elevilor, pentru a consulta viziunea lor asupra problemei legate de 

amplasarea incorectă a acestei platforme. S-a constatat, că părinții și administrația școlii sunt îngrijorați, 

deoarece copiii în fiecare zi trec prin această zonă în drum spre școală și sunt supuși pericolului de a fi 

atacați de cete de cîini sau de a se îmbolnăvi din cauza insalubrității.  

Locătarii de asemenea s-au plîns de situația dezastruoasă în care s-au pomenit și doresc 

reamenajarea platformei, astfel încît gunoaiele să nu poată fi luate de vînt, supuse precipitațiilor, să nu 

aibă acces animalele. 

Pentru a cunoaște poziția autorităților publice locale în vederea soluționării acestei probleme, 

membrii echipei advocacy au întreprins mai multe întruniri cu persoane responsabile din cadrul Primăriei 

Bălți.  Ca rezultat, problema dată a fost inclusă în decizia primarului 119 din 21.03.2016 (punctul 24: cu 

privire la desfășurarea lunarului de amenajare, înverzire și salubrizare a teritoriului municipiului Bălți în 

perioada 21 martie – 30 aprilie 2016),  termenul executării fiind mai tîrziu prelungit pînă la 20 mai 2016 

prin decizia Nr.189. 

Au fost întreprinse vizite și consultări cu specialiștii de la ”Red-Nord”, ”Cet-Nord”, ”Apă-Canal”, 

SRL ”Glorin Inginering”, SRL ”Salubrity Solutions”, Centrul de Medicină Preventivă, Centrul de Medicină 

Veterinară, Agenția Ecologică Bălți. Au fost colectate date și informații despre regulamentele și normele 

sanitare pentru funționarea adecvată a platformelor de depozitare și colectare a deșeurilor.  

Au fost înaintate recomandări pentru a colecta selectiv și recicla deșeurile, în loc de 

transportarea și arderea acestora la poligonul din raza orașului, fapt care ar putea minimiza costurile 

evacuării deșeurilor și proteja mediul înconjurător. 

De asemenea, au fost întreprinse vizite de lucru la agenți economici cu experiență în 

construirea platformelor, adaptate la standardele actuale. S-a propus arhitectorului șef din cadrul 

Primăriei elaborarea unui design nou al platformei cu reamplasarea acesteia. De la Direcția Gospodărie 

Comunală, am primit răspuns, că platforma dată face parte dintr-o listă mai mare a platformelor, pentru 

care se caută soluții.  

 A fost înaintată o adresare oficială din partea Coaliției de Mediu către primar și vice-primar 

pentru a urgenta soluționarea problemei. Am primit răspuns, că platforma dată de colectare a deșeurilor 

menajere solide este amplasată pe un teren, ce nu corespunde Planului sectorial de repartizare a 

terenului. Conform dispoziției primarului Nr. 174 din 01.03.2004 terenul aparține ÎM ”Gospodăria 

Specializată Auto”. Vice-primarul Igor Șeremet a solicitat acestei întreprinderi elaborarea proiectului de 

execuție (construcție) în ce privește reamplasarea platformei de colectare conform Planului sectorului în 

termeni stabiliți, conform legislației în vigoare.  

Ziarul local SP a realizat un material la acest subiect: http://esp.md/podrobnosti/2016/06/21/kto-

obustroit-musornye-ploshchadki-v-belcah, iar televiziunea locală BTV a difuzat un reportaj ”no 

comments” -  ”Gunoiul din Bălți, bombă ecologică” (https://www.youtube.com/watch?v=SJ51swTLnQE). 

   

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin AO ”Caroma Nord” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esp.md/podrobnosti/2016/06/21/kto-obustroit-musornye-ploshchadki-v-belcah
http://esp.md/podrobnosti/2016/06/21/kto-obustroit-musornye-ploshchadki-v-belcah
https://www.youtube.com/watch?v=SJ51swTLnQE
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Acționăm împreună pentru bunăstare 

Acest proiect a fost realizat de AO ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

  
 

Proiectul ”Responsabilitate și parteneriat prin implicare în comunitate” a fost implementat în perioada 

decembrie 2015 - iunie 2016 cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

Scopul proiectului a fost creșterea capacității a cinci grupuri civice în regiunea de Nord a RM de a mobiliza 

comunitatea, de a-și aduce subiectele pe agenda publică locală și de a influența decizia publică.  

Proiectul a fost derulat în cinci localități: s.Cajba, r.Glodeni; com.Ciolacu Nou și s. Pîrlița, r. Fălești; s. Sîngureni, r. 

Rîșcani și s. Elizaveta, mun. Bălți. În fiecare localitate au fost create Grupuri de Mobilizare Comunitară, care au fost 

instruite în mobilizarea consătenilor, scrierea și managementul proiectelor, conlucrarea cu organele publice locale, 

drepturile omului. A fost lansat un Concurs de mini-proiecte la care au participat locuitorii din localitățile selectate, 

autoritățile publice locale și oamenii de afaceri din regiune.  

Timp de două luni în fiecare localitate s-a implementat cîte un mini-proiect, beneficiari finali fiind circa 4300 cetățeni.  

Partener media al proiectului – TV Prim Glodeni. 

Lansarea proiectului 

   

  
 

Imediat după lansarea proiectului au fost create 5 Grupuri de Mobilizare Comunitară, care se vor implica în realizarea de mini-

proiecte locale.  

Membrii grupurilor comunitare au listat mai multe probleme, cu care se confruntă localitățile: 

 lipsa zonelor de odihnă,  lipsa iluminării străzilor, 

 lipsa terenurilor de joacă pentru copii în grădinițe,   

 terenuri sportive în stare neadecvată și lipsa echipamentului din sălile sportive,  

 lipsa accesului la servicii sociale și de sănătate pentru persoanele în etate,  

 lipsa serviciilor de gestionare a deșeurilor, etc. 

 

http://www.um.dk/en
http://www.um.dk/en
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  Training ”Scrierea și Managementul proiectelor” 

   

   

 
 

 

În februarie 2016 ”Caroma Nord” a organizat cinci traininguri de instruire în domeniul participării comunitare, scrierii și managementului 
proiectelor, elaborarea cererii de finanțare și bugetului proiectului, aplicarea legii petiționării cu prezentarea modelelor de cereri 
adresate autorităților locale și naționale. La traininguri au participat 87 persoane. Participanții și-au împărtășit impresiile despre training, 
menționînd că au aflat lucruri noi, în special surse noi în accesare de fonduri. 
La finalul training-urilor a fost prezentat Regulamentul Concursului de mini-granturi. Au fost explicate părțile componente ale 
formularului cererii de finanțare, dînd start Concursului. 

Ajustarea, colectarea propunerilor de mini-proiecte, selectarea și 

anunțarea cîștigătorilor 

 

Concursul s-a desfășurat în perioada 10 februarie - 10 martie 2016. 

 Grație eforturilor depuse de Grupurile de Mobilizare Comunitară au fost 

elaborate și propuse spre examinare 9 proiecte cu tematici diferite: 

1. ”Amenajarea terenului sportiv pentru locuitorii satului Cajba, pe teritoriul 

gimnaziului din localitate”; 

2. ”Parcul tinereții și al sănătății”, s.Cajba, r. Glodeni; 

3. ”Schimbarea geamurilor la grădiniță”, s.Cajba, r. Glodeni; 

4. Renovarea sistemului de iluminare al grădiniței din s. Elizaveta, municipiul 

Bălți 

5. Amenajarea izvorului Ciolacu Nou, com. Ciolacu Nou, r. Fălești; 

6. ”ЗОЖ” (”Здоровый образ жизни” – ”Mod sănătos de viață”), com. Ciolacu 

Nou, r.Fălești; 

7. ”Un parc pentru fiecare” s. Sîngureni, r. Rîșcani; 

8. ”Sport pentru fiecare”, s. Sîngureni, r. Rîșcani; 

9. "Să îmbătrînim frumos", s.Pîrlița, r. Fălești. 

Comisia de evaluare a aprobat spre implementare 5 mini-proiecte. 

Acest proiect a fost realizat de AO ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

 

 

http://www.um.dk/en
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Ideea amenajării acestui părculeț a 

apărut, deoarece tinerii din localitate, elevii, nu au 

avut unde să-și petreacă timpul liber, nu au avut 

unde să se odihnească după ore. Spațiul din fața 

școlii, care practic reprezintă centrul satului, a fost 

un teritoriu pustiit, ce necesita amenajare. Aici, de 

obicei, se adună satul la sărbători, la reuniunile 

sătești și tot aici se concentrează cele mai 

importante instituții din localitate. După realizarea 

proiectului, acest parc completează imaginea 

instituțiilor din preajmă: gimnaziu, muzeu, oficiu 

poștal, biserică și grădiniță. 

Liderul GMC din Cajba, domnul Pascaru 

Constantin, directorul Gimnaziului, a menționat că 

atît elevii, cît și profesorii gimnaziului din Cajba au 

rămas foarte mulțumiți pentru că visul lor de a 

avea un Parc a devenit realitate.  

Aflînd noutatea, că anume această idee 

va fi implementată în Cajba, ei au început imediat 

lucrările pe teren. Elevii au pregătit solul pentru 

sădirea arbuștilor și florilor, au realizat activități de 

informare a locuitorilor satului și de promovare a 

proiectului cu sloganul ”Toți suntem ECO”. 

La gimnaziu a fost organizată expoziția 

”Reducerea și reutilizarea risipei” cu desfășurarea 

de ateliere pentru crearea obiectelor din materiale 

reciclabile, pentru a îndemna atît elevii, cît și 

părinții lor să reducă cantitatea de deșeuri prin 

reutilizarea acestora.  

Grupul de Mobilizare Comunitară din 

satul Cajba, Glodeni a realizat următoarele lucrări 

în cadrul implementării proiectului: 

- nivelarea terenului cu autospeciale;  

- nivelarea manuală a terenului, 

- pregătirea gardului din nuiele; 

- achiziționarea și sădirea materialului săditor, 

- colectarea contribuției locale. 

Implementarea mini-proiectelor 

”Parcul Tinereții și al Sănătății” - satul Cajba, raionul Glodeni 

În incinta muzeului sătesc de Istorie 

și Etnografie, la inițativa directoarei Emilia Stati, 

a fost organizată o expoziție de artă rurală. 

 

Compania selectată pentru 

efectuarea lucrărilor de amenajare SRL 

”Conplastmontaj” a executat lucrări de pavare a 

aleilor, a instalat gardul metalic și băncile. 

Domnul N.Curecheru a donat cîteva zeci de 

metri cubi de teracotă, 2 bănci suplimentare. 

 

  Au mai contribuit financiar SRL 

”Marineanca”, SRL ”Căjbeanca”, preotul 

satului. 

La 27 mai 2016 a avut loc celebrarea 

festivă a rezultatelor proiectului ”Parcul Tinereții 

și al Sănătății”, la care au participat circa 200 

persoane.  

 

Total beneficiari: 1604 (din care: 

bărbați - 758, femei - 846, copii gimnaziu - 155, 

cadre didactice și auxiliare gimnaziu – 30, copii 

grădiniță – 65, persoane în etate – 334, 

persoane cu dizabilități - 75). 

 
Activitățile proiectului au fost 

susținute de APL-ul local: achiziționarea florilor 
și arbuștilor în sumă de 3000 lei. 
 

Elevii implicați în activitățile 
proiectului au învațat să aprecieze importanța 
spațiilor verzi pentru sănătate și să pledeze 
pentru un mediu curat. 

 
Activitățile de educație ecologică vor 

continua în cadrul cercului ecologic ”Micul 
Ecolog”, condus de doamna Galina Graur, care 
a adus un aport deosebit în realizarea 
proiectului. 
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  ”Mod Sănătos de Viață” – ”Здоровый Образ Жизни / ЗОЖ”  

– comuna Ciolacu Nou, raionul Fălești 

Din echipa proiectului au făcut 

parte voluntari din comuna Ciolacu Nou, 

membrii trupei de fire-show 

”Focul”/”Огонек”, membri ai grupului 

”Patrula verde”/ ”Зеленый патруль”, 

lucrători ai primăriei, pensionari și locuitori 

activi ai satului. 

 

Experiența tinerilor voluntari a 

început cu salubrizarea satului, parcului și 

rîului. Apoi au sădit 4000 de arbori pentru a 

crea o zonă verde în sat.  

 

Aflînd despre posibilitatea de a 

implementa un proiect de mobilizare 

comunitară, voluntarii au venit cu mai multe 

propuneri, printre care dotarea unei săli de 

antrenament pentru tinerii pasionați de 

sport. 

Astfel, au solicitat primarului să le găsească 

o încăpere potrivită. Primarul nu a stat mult 

pe gînduri și le-a oferit o sală la subsolul 

primăriei, care, însă, necesita reparație și 

dotare adecvată. 

 

După consultările cu populația 

locală și cîteva dezbateri privind alegerea 

problemei pentru Concursul de mini-

granturi, tinerii au elaborat propunerea de 

proiect, care fost selectată de membrii 

juriului cu punctaj maxim. De îndată ce au 

aflat vestea, tinerii s-au apucat de lucru, 

volumul de lucrări fiind foarte mare.  

Primăria a alocat sursele financiare 

necesare pentru procurarea materialelor de 

construcție, voluntarii au început lucrările de 

reparație.  

 

Astfel, voluntarii au efectuat 

următoarele lucrări: 

 Reparația a două săli - prelucrarea sălilor 

cu grunt, șlefuirea și vopsirea pereților și 

tavanului; 

 Instalarea sistemului de ventilare și 

schimbarea corpurilor electrice; 

 Reparația coridorului și vestiarelor; 

 Reparația antreului sălii sportive; 

 Procurarea și instalarea echipamentului 

sportiv. 

La 28 mai 2016 a avut loc 

celebrarea rezultatelor proiectului la care au 

fost prezenți tinerii beneficiari, cca 40 

persoane. 

 

Contribuția Primăriei locale: 

achiziționarea materialelor de construcție 

pentru reparația sălilor sportive și auxiliare în 

sumă de 6400 lei. 

 

Î.I ”Bordeniuc Iurii” a contribuit cu 

900 lei pentru achiziționarea corpurilor de 

iluminat pentru sălile sportive. 

 

 

 

 

    

 

Acest proiect a fost realizat de AO ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul 

Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

 

   

 

 

http://www.um.dk/en
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  ”Să îmbătrînim frumos!” – satul Pîrlița, raionul Fălești 

Grupul de Mobilizare Comunitară din 

s. Pîrlița, Fălești s-a constituit în luna ianuarie 

2016, avînd în componența sa mai multe 

persoane în etate, asistenți și lucrători sociali. 

În timpul desfășurării seminarelor și 

trainingului de instruire s-a lansat ideea de a 

amenaja și dota un Centru de Zi pentru 

persoane în etate, astfel încît persoanele de 

vîrsta a treia să aibă acces la mai multe 

servicii sociale. 

În satul Pîrlița, r. Fălești locuiesc 619 

oameni în etate, dintre ei singuratici - 21 

persoane, ţintuiți la pat - 14, cu dizabilități 

fizice - 145; singuratici, cu copii în alte 

localităţi - 112 persoane. 

Proiectul "Să îmbătrînim frumos" 

vine în întîmpinarea soluționării cîtorva dintre 

problemele tipice vîrstei a treia - singurătatea, 

izolarea, grijile materiale. Proiectul va oferi 

vîrstnicilor ocazia să se întîlnească, să 

comunice cu alte persoane de aceeași vîrstă.  

În Centrul de Zi persoanele în etate 

vor avea acces la spălătorie, duș, sală de 

gimnastică, capacitatea Centrului fiind 

deservirea a 10 persoane pe zi. 

 

Pe parcursul derulării proiectului 

au fost realizate următoarele lucrări: 

 

 Reparația cosmetică a sălii pentru 
activități; 

 Reparația capitală a spălătoriei: 
instalarea sistemului de alimentare cu 
apă, instalarea sistemului de ventilare,  
instalarea obiectelor sanitare, etc.;  

 Dotarea cu cabina de duș, mașina de 
spălat și uscător pentru haine. 
 

Pentru dezvoltarea 
durabilităţii programelor Centrului de zi 
pentru persoane în etate va fi creat un 
Consiliu al Seniorilor. 

 
Consiliul Seniorilor va atrage 

surse financiare suplimentare de la 
agenţi economici, ONG-uri, donaţii de 
la persoane cointeresate. 

 
Proiectul de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane în etate 

este susținut financiar de Primăria 

Pîrlița și AO CASMED cu suportul 

financiar al Fundației Heks Moldova. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Acest proiect a fost realizat de AO ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul 

Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

 

 
   

http://www.um.dk/en
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  ”Renovarea sistemului de iluminare a grădiniței”– satul Elizaveta, mun. Bălți 
 

Grupul de Mobilizare Comunitară din 

satul Elizaveta a identificat ca fiind cea mai 

prioritară problemă calitatea condițiilor și siguranța 

copiilor în grădiniţă. 

Grădiniţa din s. Elizaveta a fost 

construită în anul 1967, dar din lipsa resurselor 

finaciare nu au fost efectuate niciodată lucrări de 

reparaţie a sistemului de iluminare.  

Din acest motiv exista pericol de 

electrocutare. Au apărut probleme cu privire la 

pregătirea copiilor, deoarece iluminarea din sălile 

de activități, din sala de festivităţi, ospătărie, 

coridoare nu era corespunzătoare. O sală cu 

suprafaţa de 66 m2 era dotată doar cu un plafon 

sau cel mult două. 

 În coridoare sistemul de iluminare 

lipsea, părinții fiind nevoiți să-și aducă copiii cu 

lanterne pe timp de iarnă.  

  În realizarea acestui proiect s-au implicat 

mai mulți locuitori: personalul didactic al grădiniței, 

părinţii copiilor, Primăria locală.  

Liderul proiectului a fost directoarea 

grădiniţei, doamna Melnic Maria.  

Prin implimentarea acestui proiect:  

 S-au renovat rețelele electrice,  

 S-a instalat aparataj și corpuri de iluminat noi 

în toate sălile;  

 Au fost create condiţii favorabile pentru 

activitatea copiilor, educatorilor. 

Activitățile proiectului au fost susținute de 
administrația locală și părinții copiilor care 
frecventează grădinița: procurarea materialelor de 
construcție. 

La 31 mai 2016 a avut loc celebrarea 
rezultatelor proiectului.  

 

 

 

  

 

  

”Un Parc pentru Fiecare” – satul Sîngureni, raionul Rîșcani 

Inițiatorii proiectului sunt membrii 

Grupului Comunitar, din care face parte primarul 

satului, membrii consiliului local, directorul 

gimnaziului Sîngureni, asistenți sociali, 

bibliotecara, elevi activi din grupul ecologic 

”G.E.S.” (Grupul Ecologic Sîngureni). 

 

”G.E.S.” a organizat mai multe activități 

de salubrizare a localității, mobilizînd atît 

autoritățile locale, cît și locuitorii satului pentru a 

schimba în bine localitatea. 

 

Zona, care s-a propus spre amenajare, 

este situată în vecinătatea oficiului poștal, 

oficiului medical, cantinei gimnaziului și terenului 

sportiv. Practic, este o zonă, de care beneficiază 

toți membrii localității, deoarece se circulă prin 

ea destul de des.  

 

Lipsa băncilor în această zonă a creat 

întotdeauna incomodități pentru locuitorii care 

vin să primească pensii, să achite serviciile 

comunale, să primescă tratament medical. 

 

Astfel, proiectul a urmărit asigurarea 

zonei cu bănci și măsuțe, iluminarea pe timp de 

noapte. 

Pentru amenajarea zonei date s-au 

realizat următoarele lucrări:  

 Achiziționarea, transportarea, plantarea 

copacilor; 

 Executarea, livrarea și instalarea băncilor și 

măsuțelor; 

 Asigurarea cu pilon, corpuri de iluminat și 

conectarea la rețeaua electrică; 

 Îngrijirea permanentă a copacilor și 

arbuștilor. 

O implicare deosebită a avut 

directoarea bibliotecii din Sîngureni, doamna 

Raisa Martîniuc, care a fost gazdă binevoitoare 

pentru toate întrunirile Grupului de Mobilizare 

Comunitară în cadrul proiectului. 

Activitățile proiectului au fost susținute 

de către agenți economici locali:  

 SRL ”Sebmaxdan” a 

contribuit cu suma de 500 lei pentru 

transport și suma de 800 lei pentru beton 

fabricat; 

 SRL ”Autozertrans” a 

contribuit cu suma de 900 lei pentru lucrările 

de excavare. 

La 31 mai 2016 a avut loc celebrarea 

rezultatelor proiectului cu participarea a cca 60 

elevi din gimnaziu. 
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  Evenimente de celebrare a rezultatelor proiectului în localități 
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Transfer de know-how cu partenerii de proiect ”Susținerea democrației participative” 

Acest proiect a fost realizat de AO ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul 

Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

 

 
   

În cadrul întrunirii au fost invitați liderii grupurilor, voluntarii, membrii comisiei de evaluare a mini-proiectelor, reprezentanți ai 
partenerilor de informare din mass-media. Au fost prezentate realizările, succesele, experiențele acumulate. De asemenea, 
participanții au împărtășit dificultățile și problemele cu care s-au confruntat și cum acestea au fost depășite. 
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  Prinde gustul participării –  Proiectul ”Cîștigăm, cînd Reciclăm” 

”Cîștigăm, cînd reciclăm” este un proiect al Centrului de Resurse pentru Educație Ecologică ”Școala Verde”, care 

activează în cadrul asociației ”Caroma Nord”. Proiectul a fost implementat cu suportul grantului ”Small Projects 

Assistance” oferit de Corpul Păcii din Moldova. 

Proiectul a implicat în activități de protecție a mediului și promovarea utilizării eficiente a deșeurilor opt instituții de 

învățămînt din municipiul Bălți și satele Corlăteni și Sîngureni, r.Rîșcani. 

Proiectul s-a lansat cu un eveniment de instruire pentru 50 tineri cu privire la caracteristicile și importanța reducerii, 

reutilizării și reciclării deșeurilor. Instruirea a fost asigurată de echipa ”Ecovisio” din Chișinău. 

     

Acest proiect a fost axat pe două componente – educațională și practică. Partea educațională a reprezentat traininguri, în 

cadrul cărora peste 800 tineri au fost instruiți de colegii lor. Ulterior, în cadrul activităților ecologice petrecute în școli au fost 

încadrați cca 4000 tineri.  

După finalizarea instruirilor, pentru elevi a fost lansat un Concurs de colectare a materialelor reciclabile: hîrtie, carton și peturi. 

În fiecare școală participantă, au fost instalate containere pentru colectarea separată a acestor deșeuri. 

Elevii au început colectarea, fiind declanșată o competiție între clase și școli. Materialele colectate au fost transportate și 

reciclate de compania ”FinPlast Prim”, partener în cadrul proiectului. 

Containerele și pubelele au fost instalate datorită colaborării cu două întreprinderi ”Sarob Productions” și ”TorEco”, care s-au 

asociat cu ”Școala Verde” pentru a susține proiectul.  

 

     

 
 

   

În cadrul Concursului au fost colectate 28700 kg de hîrtie și carton și 1045 kg de peturi.  

Pentru materialele reciclate, școlile au primit suma de 43019 lei. 

Banii colectați de școli vor fi folosiți pentru activități extracurriculare și de promovare a protecției mediului 

înconjurător. Școlile, clasele, voluntarii cei mai activi, cît și partenerii proiectului au fost premiați în cadrul ceremoniei 

de festivitate din 26 mai 2016. 

Colectarea materialelor reciclabile va continua, întrucît containerele au fost donate școlilor participante. 

 
 

 
  

 

Acest proiect a fost realizat datorită 

grantului ”Small Projects Assistance” oferit 

de Peace Corps Moldova. 
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  Îmi pasă, mă implic 

“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nici o valoare, ci pentru că 

sunt de nepreţuit.” (Sherry Anderson) 

Ora Planetei  – 19 martie 2016  

Ziua Planetei  - 22 aprilie 2016 

Săptămîna Europeană a Energiei Durabile  

  

  
 

 

 

  

   

 

 

   

De Ziua Pămîntului, un grup de voluntari energici și entuziasmați a ieșit la curățarea unei porțiuni a rîului Răut, 

pentru a inspira orășenii să îngrijească mediul şi să-i îndemne să nu fie indiferenți față de starea rîului.  

La această acțiune au participat Șeful Agenției Ecologice Bălți, domnul Adrian Crasnobaev și domnul Vasile Grati, 

specialist principal DGC din primăria mun.Bălți, membrii asociației și voluntarii GREEN SCHOOL. Activitatea dată 

a fost promovată de mass-media locală – ziarul ”SP” și canalul de televiziune ”BTV”. 

 

Promovarea utilizării raționale a energiei pentru evitarea efectului de seră și salvarea Planetei  

Promovarea resurselor alternative de energie și utilizarea eficientă a acestora 
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 Echipa AO ”Caroma Nord” 

 

 

 

Rodica Frecăuțanu 

Director Executiv, 

Manager de proiecte   
 

Cleopatra Zelinschi 

Președinte, 

Trainer Advocacy 

Gabriela Ivanov 

Manager financiar 

 

Natalia Grosu-Curocica 

Manager RP și 

comunicare  

Iulia Liulica 

Asistentă de proiect  

 

Marius Frecăuțanu 

Asistent tehnic 

 

 

Echipa voluntarilor CREE ”Green School” 

 

Olga Coniuc 
Voluntară, Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu” 

 

Valeria Danii 
Voluntară, Colegiul de Industrie 

Ușoară 

 

Bartosz Gawarecki 
Voluntar, Peace Corps Moldova 

 

Jeff Liu 
Voluntar, Peace Corps Moldova 

 

 

Ana Bogaciuc 
Voluntară, Colegiul de Industrie 

Ușoară 

  

Olga Rusu 
Voluntară, Liceul Teoretic 

Republican ”Ion Creangă” 

 

 

Adrian Coroi 
Voluntar, Gimnaziul Sîngureni 

 

Vlad Oțel 
Voluntar, Gimnaziul Sîngureni 

 

Alexandrina 

Dumbrăvanu 
Voluntară, Gimnaziul Sîngureni 

  

Alexandru Cărăruș 
Voluntar, student catedra 

militară ”A.Russo” 


