
 

 

 

 

Asociaţia obştească „Caroma Nord” 

Adresa juridică: s. Pîrliţa, raionul Făleşti 

Adresa poștală: Mun. Bălţi, Str. Puşkin, 38. Bloc 5, birou 509, 510  

Cod postal: MD3100 

Tel: 231 92237, GSM: 079124353 

E-mail: caroma_pirlita2002@yahoo.com. 

 Web: http://caromanord.wordpress.com/            http://green-school.org.md/ (în construcție) 

Asociaţia obştească „Caroma Nord” a fost înregistrată juridic ca organizaţie obştească la data de 7 mai 

2002 şi este membră a Alianţei ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei 

(APSCF), Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova, Rețelei Internaționale CEEweb for 

Biodiversity (http://www.ceeweb.org/members/full-members/). 
  Forul de conducere este Consiliul Coordonator, constituit din voluntari care nu deţin funcţii 

executive şi care decid politicile şi principiile organizaţiei, aprobă bugetele şi planurile de acţiune, 

elaborează rapoartele de activitate şi cele financiare şi trasează strategiile de viitor ale asociației.  

 

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.  

 

 

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

 Ecologie şi protecţia mediului; 

 Dezvoltare umană şi integrare socială;  

 Drepturile omului; 

 Voluntariat. 

 

Activitatea asociaţiei se desfăşoară respectând următoarele valori:  

Colaborare,  

Responsabilitate,  

Inovaţie,  

Flexibilitate şi transparenţă. 
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Asociația „Caroma Nord” 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 cetăţenilor, inclusiv a generaţiei tinere, pentru a 

contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă. 

 

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, 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 „Caroma Nord” 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 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. 

 

În cadrul Festivalul Voluntarilor 2005, ediția VI-a, și 2015, ediția a XIII-a, Asociația „Caroma 

Nord” este nominalizată cu titlul ”Cel mai activ ONG din mediul rural”- Locul I: 
http://2x2.md/cei-mai-activi-voluntari-ai-anului-2015-au-fost-premiati-la-festivalul-voluntarilor 

 

 

CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE REALIZATE ÎN CEI 14 ANI DE ACTIVITATE 

(CONSIDERATE INVERS CRONOLOGIC) SUNT URMĂTOARELE: 

 

1. Aprilie 2014 - iunie 2015  - “Eficientizarea procesului de instruire ecologică în cadrul Centrul 

de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE””, Ministerul Mediului din RM 

2. Aprilie -  octombrie 2014 – “Un pas înainte” – Fondul Femeilor din Ucraina 

3. Iunie 2013-iulie 2014 - Programul „ŞCOALA VERDE - un alt drum spre verdele Moldovei”, 

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe REC, Ministerul Mediului din 

RM 

4. Aprilie - mai 2014 - “Trupa mobilă a curățeniei”, Inspectoratul Ecologic de Stat 

5. August - decembrie 2013 – “Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA 

VERDE””, Ministerul Mediului din RM 

6. Martie 2013 - Campania internaţională „Ora Planetei 2013”, Fondul Ecologic Local, 

Inspectoratul Ecologic de Stat 

7. Iunie-decembrie 2012- Proiectul „Implicarea femeilor în viaţa socială”, People in Need 

in Moldova (PIN), Cehia. 

8. Octombrie 2011-aprilie 2012 - “Tineri pentru TINEri”, Fundaţia Est-Europeană din resursele 

acordate de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. 

9. Iunie-septembrie 2011 – „Cunoaşterea şi promovarea valorilor democratice în rândul copiilor şi 

tinerilor”, Ambasada SUA în Chişinău. 

10. Septembrie 2010 - ianuarie 2011 - „Parteneriat pentru un mediu curat”, Fondul Naţional pentru 

Democraţie (NED) prin intermediul Programului Fondul Comun, lansat de Parteneriatul 

European pentru Democraţie (EPD) şi Fundaţia Est-Europeană (FEE)” . 
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11. Ianuarie – iunie 2010 - „Pas cu pas spre o comunitate condusă de tineri”, Ambasada SUA 

Chişinau. 

12. Septembrie 2009- ianuarie 2010 - „Dezvoltare organizaţională a ONG”, Fundaţia Soros  

Moldova; 

13. Ianuarie-mai 2008 -  “ Femei pentru femei!”, Clubul Internaţional al Femeilor din Moldova. 

14. Ianuarie - decembrie 2007- Centru de Integrare Socială „A doua şansă”, finanţat de Alianţa 

ONG-urilor active în domeniul   Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) Moldova; 

15. Septembrie 2006 - octombrie 2007- “Parteneriate sociale pentru dezvoltare”, Fundaţia Soros 

Moldova; 

16. 2006-2008 , Program Rural de Dezvoltare Economică a Tinerilor”, în parteneriat CTAM 

„Steaua”, Chişinău; 

17. Mai 2006 - iulie 2007- Programul Rural de Dezvoltare Economică a tinerilor, finanţat  

Departamentul muncii al SUA şi Catholic Relief Services în carul Programului META/CRS; 

18. August 2006- septembrie 2007 „Împreună vom da sens vieţii”, PASET; 

19. Iunie- decembrie  2006 – Proiectul „Împreună vom da sens vieţii”, Banca Mondială; 

20. Ianuarie- iulie 2006 - Programul “Green School”, Ambasada SUA în Chişinău;  

21. 2005 - ‘’Parcul – Centru viu de instrure şi informare a populaţiei’’, Rec-Moldova; 

22. 2004 –2005 ‘’Parcul de odihnă din s. Pirliţa’’, FEN. 

23. 2003-2005 -  ,,Centru Comunitar de Acces la Instruire şi Informare”, Fundatia  Soros Moldova; 

24. 2002 – Proiectul  “Dreptul la viaţă”, Centrul Regional de mediu REC –Moldova. 

 

Proiecte realizate în parteneriat: 

 

1. Decembrie 2008 – septembrie 2012 - „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru 

dezvoltarea societăţii civile: depus din partea Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”, Asociaţia 

Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS, Fundaţia Soros – Moldova; 

2. Martie-septembrie 2009 - „Parteneriat de calitate”, Centrul pentru Mediere şi Securitate 

Comunitară(CMSC, Iaşi ) programul Tineret în Acţiune, Număr de contract: 14/23.01.2009, 

proiect realizat cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prin Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,  

3. Iunie-octombrie 2009 - „Tinerii - promotori ai schimbării pentru o societate  democratică" 

proiect implementat in parteneriat cu AO PROCORE, Balkan Trust for Democracy (GMF); 

4. Mai-septembrie 2008 - proiectul „ Tineri instruiţi şi educaţi - parteneri de succes pentru o 

societate prosperă”, proiect implementat în parteneriat cu AO PROCORE, Programul MATRA 

KAP,Olanda. 

5. Septembrie – decembrie 2006- proiectul „Participarea Delegaţiei Ungaro-Slovaco-Române la 

Forul ONG-lor de mediu”, Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din RM. 

6. 23 June 2006 - 15 July 2006- ”International Environmental Youth Forum in 

Vásárosnamény in Hungary”,  Programme & action: ERASMUS+, Key Action 

1: youth exchange. 

 

Proiecte în curs de desfăşurare: 

 15 Decembrie 2015 - 14 iunie 2016 – ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în 

comunitate”, proiect susținut de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul 

Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

 Noiembrie 2014 - Octombrie 2017- ”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”, proiect implementat 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. 

 Noiembrie 2006-decembrie 2015 -„Îngrijiri socio-medicale la domiciliu HOME CARE”, cu 

suportl Guvernului Elveţiei prin agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Fundaţia 

Elveţiană HEKS. 
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