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DOMENII DE COOPERARE CU INSTITUȚII-PARTENERE 

 
Asociaţia Obştească ”CAROMA NORD” activează în RM din mai 2002 și are ca scop promovarea şi 
facilitarea participării cetăţenilor la nivel local, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea 
unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă. 
 
Suntem convinși că educația trebuie să devină și un instrument în dezvoltarea locală și regională.  
 

Astfel ne propunem să contrubuim la dezvoltarea locală și regională prin dezvoltarea de 
programe educaționale și colaborare cu instituții-partenere în: 
 

 Dezvoltarea DE PROGRAME DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ A TINERILOR, axate pe nevoi 
reale pentru a-și dezvolta o atitudine pro-activă în viață, prin intermediul formării și 
dezvoltării personale;  

 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ISTITUȚIILOR–PARTENERE prin intermediul instruirilor 
și schimburilor de experiență în țară și peste hotare. 

 

 Servicii de formare pe care le oferim 2016--2017 

implicare în comunitate 

Cum să începi. Sectorul asociativ și rolul ONG 

Tehnici de implicare participativă 

Cultura organizațională 

Campanii publice 

planificare, evaluare & management 

Managementul Proiectelor 

Planificare Strategica și planificarea programelor pentru Organizatii Nonprofit 

Managementul resurselor umane 

Atragere de fonduri  

mobilizare comunitară și cetățenie activă  
 

Educaţie ecologică durabilă 

 Voluntariat  
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Luarea deciziilor prin consens 

 

resurse umane și networking 

Leadership participativ 

Team-work și colaborare 

Tehnici de mediere și rezolvare a conflictelor 

Creativitate și inovație 

 

 

Lista ariilor tematice nu este una exhaustivă. 
 
 

Vă încurajăm să identificați și alte domenii de interes. 
 
 

Cu potențialele instituții-partenere vom încheia Acorduri de Colaborare cu specificarea 
în timp a priorităților și acțiunilor. 

 
 
 
 

Vă mulțumim pentru colaborare! 
 

 

 

 

Tel. de contact: 0231/92237; GSM: 079124353 

Email: caroma.nord.ngo@gmail.com; frecauteanu.r@gmail.com 
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