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ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ “CAROMA NORD” 

Raport de activitate 2014 

 
Asociaţia obştească „Caroma-Nord” activează din mai 2002 și are ca scop promovarea şi 
facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la 
dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.  
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 organizaţiei.  
Principiile care ne călăuzesc în activitatea de zi 
Echipa “Caroma Nord” preţuieşte şi caută să demonstreze profesionalism în tot ceea ce 

face, angajaţii îşi respectă funcția, beneficiarii şi partenerii. Membrii asociației participă la 

multiplele grupuri de lucru create în cadrul Reţea ONG-urilor din domeniul social şi APSCF 
din Moldova, Coaliț iei Regionale Nord, Ministerului Mediului, etc. 
Suntem responsabili în acţiunile noastre, înţelegând că ceea ce facem astăzi va avea efecte 
pe perioade care se măsoară în ani.  
 

Activităţi principale  

Caroma Nord este activă în domeniul protecţiei mediului, drepturilor omului, tineret. 
Deasemenea, Caroma Nord desfăşoară activităţi constante care facilitează dialogul între 
diferite structuri locale şi construirea de capacităţi pentru dezvoltarea şi oferirea de servicii 
de calitate în domeniul social.  

După 12 ani de activitate, Caroma Nord s-a impus ca o organizaţie reprezentativă în 
domeniul protecţiei mediului, drepturilor copilului şi familiei, fiind activă în implementarea 
multor proiecte, prin care s-a urmărit atragerea atenţiei opiniei publice dar şi a autorităţilor 
în domeniu asupra problematicii copiilor cu disabilităţi, persoanelor în etate marginalizate.  

 
 
 
 

Domeniile strategice alese de Caroma Nord pentru perioada 2014-2017: 
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I. Direcţia strategică: Îmbunătăţirea managementului organizaţional şi aplicarea 

strategiei de colectare de fonduri. 
Obiectiv:  Elaborarea şi aplicarea unor tehnici de management organizaţional eficient 
penru motivarea şi valorificarea potenţialului  

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

Consolidarea capacităţilor organizaţionale 
Fortificarea spiritului de echipă prin organizarea întrunirilor periodice 
Organizarea timpului liber a personalului (serate corporative, călătorii, etc.) 
Organizarea programelor de schimb de experienţă 
Organizarea vizitelor de studiu în ţară şi peste hotare 
Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
Elaborarea unei strategii de funcţionare a  Consiliului de Administraţie 
Identificarea surselor financiare pentru dotarea biroului cu echipament tehnic 
suplimentar (computer, prioector, laptop, cameră digitală) 
Identificarea resurselor financiare pentru menținerea Home Care 

Definirea unui program concret de monitorizare a proiectelor 
Completarea registrului beneficiarilor  
Valorificarea integrală a potenţialului echipei  
 

II: Direcţia strategică: Elaborarea, implementarea programelor de instruire şi promovarea 
programului de voluntariat. 
 
Obiectiv:  Selectarea, instruirea şi plasarea a 100 voluntari în ONG-uri din regiune în 
perioada 2014 – 2017. 
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
Selectarea grupurilor de voluntari 
Elaborarea programelor de instruire pentru voluntari 
Instruirea voluntarilor 
Plasarea voluntarilor în organizaţie 
Desfăşurarea consursului „Festivalul voluntarilor” 

 
III. Direcţia strategică: Promovarea imaginii asociaşiei şi crearea parteneriatelor comunitare 
viabile. 
 
Obiectiv1:  Promovarea imaginii asociaţiei utilizând diverse metode a unei campanii 
eficiente în domeniu. 
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
Organizarea conferinţelor de presă 
Promovarea Programului de voluntariat 
Crearea paginei WEB  
Elaborarea pliantelor şi a posterelor 
Diseminarea informaţiei despre activităţile asociaţiei prin intermediul articolelor, press-
release, etc. 
Confecţionarea insignelor, calendarelor, chipiurilor, mapelor cu simbolica asociaţiei 
Difuzarea informaţiilor în cadrul emisiunilor radio şi TV 
Publicarea rapoartelor anuale de activitate în spaţiile informaţionale 
 
Obiectivul 2:  Promovarea parteneriatului la nivel de comunitate şi regiune, crearea 
coaliţiilor şi reţelelor viabile de ONG. 
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
Elaborarea unui regulament/memorandum de colaborare ONG-APL 
Promovarea parteneriatului intersectorial APL – ONG – sectorul privat – media  
Stabilirea relaţiilor de colaborare cu administraţia raioanelor din regiunea de nord-vest 
Promovarea activităţilor de advocacy şi lobby 
Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu ONG performante din regiune 



Promovarea imaginii agenţilor economici parteneri în materialele promoţionale ale asociaţiei 
Cooperarea cu partenerii din regiunile transfrontaliere 
Elaborarea proiectelor comune cu partenerii din România, Ucraina, Ungaria, Slovacia 
Aderarea asociaţiei la reţelele ONG internaţionale 
Organizarea evenimentului „Gala Oameni pentru Oameni” 
Advocacy şi analiza politicilor sociale şi de bunăstare 
Democraţia europeană şi conformarea la standardele de drepturile omului. 

 

Proiectele implimentate de catre AO „Caroma Nord”  
pe parcursul anului 2014 

 
Denumirea proiectului  
  

Finanţator Durata 
proiectul
ui 

 

Buget 
total al 
proiect 

 

Buget 
pe 
2014 

MDL 

Sold la 
finele 
2014 

(MDL) 
„ŞCOALA VERDE - Un alt 

drum spre verdele 
Moldovei” 

Regional 
Environment
al Center for 
Central and 

Eastern 
Europe REC 

Iunie 2013 
- Iulie 
2014 

8150 
euro 

74915 
lei 

0 lei 

„Consolidarea şi 

angajarea femeilor din 
mediul rural în activităţi  

de protecţie a mediului 
înconjurător şi de 

gestionare a resurselor 

naturale” 

Asociatia 
Femeilor 
pentru 
Protectia 
Mediului 

Iulie 2013- 
Iulie 2014 
 

1828 
euro 

13785 
lei 

0 lei 

Campania internaţională 

„Ora Planetei 2014” 

Inspectoratul 
Ecologic de 
Stat 

18.03-
30.03.201
4 

0 lei 0 lei 0 lei 

Youth Service Day  
 
 

    

„Trupa mobilă a 
curățeniei” 

Fondul 
Ecologic 
Local/ 
Agenţia 
Ecologică  
Bălţi 

1 aprilie - 
30 mai 
2014                                                                                  

50 400 
lei 

50400 
lei 

0 lei 

Eficientizarea procesului 

de instruire ecologică în 

cadrul CREE“ŞCOALA 
VERDE”  

Ministerul 
Mediului din 
RM/Fondul 
Ecologic 
Național 

Mai 2014- 
iunie 2015 

318610 
lei  

245583 73027 
lei 

„Un Pas Spre Viitor” Fondul 
Ucrainean  
pentru  
Femei (UWF) 

Mai – 
decembrie 
2014 

$ 4460 63715 
lei 

0 lei 

Ingrijire socio-medicala 

la domicilui „Home Care” 
AO CASMED Ianuarie- 

decembrie 
2014 

78070 
lei 

78070 
lei 

0 lei 

Creşterea gradului de 

implicare a societăţii 
civile în procesul  

de protecţie a mediului şi 

responsabilizarea 
factorilor decizionali  

prin crearea Coaliției de 

Agenţia SUA 
pentru 
Dezvoltare 
Internaţional
ă (USAID) și 
programul  
Parteneriat 

        
Noiembrie 
2014  -                                        
Octombrie 
2017  
 

 
649 510 
lei 

 
147963 
lei 

 
501510 
lei 

http://www.green-school.org.md/?news=30


Mediu în municipiul Bălţi pentru 
Dezvoltare, 
implementat 
de fhi360. 
 

 

Bugetul AO „Caroma Nord” pentru anul 2014:   674431 lei 
Venituri din servicii sociale – 5226  lei  

Venituri din granturi  - 669205 lei 
 
 

 

REALIZĂRI 

 
Titlul proiectului: GREEN SCHOOL - another way to green Moldova 

Durata: 15.06.2013- 30.06.2014 
 
Finanţator:  

 

Scopul:  Dezvoltarea capacităţilor de acţiune ale tinerilor şi transfer de 

practici pozitive privind consolidarea şi aplicarea parteneriatelor locale şi regionale orientate 
spre soluţionarea problemelor de mediu  
Obiective: 

 Instruirea a 75 de elevi, 15 reprezentanţi ai ONG-rilor, 14 cadre didactice din  
instituţii  şcolare în domeniul mass-mediei şi abordării responsabile a problemelor de 
mediu; 

 Înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE” 
pentru tinerii din municipiul Bălţi; 

 Dezvoltarea capacităţilor de acţiune şi angajare civică a tinerilor în cadrul a 3 
workshop-uri de instruire pe teme privind  protecţia mediului, reflectarea  în mass-
media şi activităţilor folow-up; 

 Transfrer de bune practici despre experienţa acumulată şi abilităţile obţinute în 
cadrul proiectului pentru reprezentanţii sectorului asociativ şi administraţiei publice 
locale din regiunea de nord-vest a Moldovei 

 

Rezultate: 

Organizarea acţiunilor de conştientizare.  
Pentru asimilarea a cât mai multor informaţii de educaţie ecologică, s-au organizat  două 
acţiuni de sensibilizare şi conştientizare cu participarea elevilor: 

- Implimentarea Iniţiativei Europene „În oraş fără automobilul meu” –265 

de elevi şi studenţi din LT “Al. I.Cuza”; LT “Ion Creangă”; LT „G. Coşbuc”; 
Colegiul de Medicină; Colegiul de Industrie Uşoară; SP Nr.1 implicați în 
acțiuni de informare și conștientizare, concurs de biciclete, role şi desene pe asfalt: 

- http://www.youtube.com/watch?v=0yjtmVLEU_s&feature=youtu.be 
- http://tvbalti.md/play.php?mov=1379956810 

 

- Campania Naţională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea 

noastră” 

26 octombrie-2 noiembrie 2013. Activităţile s-au desfăşurat în Parcul “Victoriei” şi pe aleea 
de pe str. B.Glavan. Tinerii s-au implicat activ, au transmis cîte un mesaj, pe care l-au 
postat pe site-ul proiectului şi reţele de socializare, pentru sensibilizarea opiniei publice în 
ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului ambiant. 

- Detalii despre aceste aciuni: http://green-school.org.md/ 

 

 

- Ziua Mondială a Apei 

http://www.youtube.com/watch?v=0yjtmVLEU_s&feature=youtu.be
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CREE „Școloala Verde” a lansat o campanie de informare în instituţiile de învăţămînt 
partenere a proiectului din municipiul Bălţi. Elevilor li s-au prezentat un raport ecologic 
privind starea calităţii apei şi filmuleţe educative. În  L.T„V.Alecsandri”, Colegiul de 
Industrie Ușoară, Colegiul pedagogic Ion Creangă au fost realizate expoziţii de desene şi 
obiecte cu tema „Apa este viaţa”. În total au fost informaţi 170 tineri în campanie. Info 
detaliat pe http://green-school.org.md/?photos&cat=22 

 

- Ziua Pamîntului 

 
 
CREE „Școala Verde” a promovat Ziua Pămîntului în centrul mun.Bălți, distribuind flurași și 
pliante. Tinerii au realizat un spot video, despre importanța protecției pamîntului. Video a 
fost realizat de voluntarii centrului cu implicarea a 20 de personae. În centrul orașului au 
fost informați despre Ziua Pămîntului 300 de persoane. Au fost distribuiți 300 de fluturași.  

https://www.facebook.com/photo.php?v=516105051829229&set=vb.408923255880743&type=2&theater 

 

- Ziua Mondială a Mediului 
CREE „Școala Verde” a organizat la Gradiniţa “Sfînta Treime” şi Centrul de plasament 
temporar pentru copii in situatii de risc „Drumul spre casa”  un program interactiv dedicat 
evenimentului. Voluntarii au promovat noțiunea de mediu sănătos şi i-au familiarizat pe 
copii cu noile concepte ecologice: gândire verde, economie verde, dezvoltare durabilă. Au 
participat circa 145 de copii și tineri. 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535805936525807.1073741852.408923255880743&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535807523192315.1073741853.408923255880743&type=3 

 

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (EUSEW)  
La data de 24 iunie 2014 CREE „Green School” a organizat în parteneriat cu Primaria 
mun.Bălți o Campanie Informativ-Culturală care a constat din concursuri de desen pe 
hîrtie și asfalt, o expoziție de pictură cu tema „EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN OCHII 
COPIILOR”, distrubuire de materiale informative despre soluțiile de energie regenerabilă și 
eficiență energetică și sondaj de opinie. Au participat peste 200 de copii și tineri care au 
încheat evenimentul cu un Flashmob „Eu și TERRA MEA”. 

http://green-school.org.md/?photos&cat=22
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535805936525807.1073741852.408923255880743&type=1
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http://green-school.org.md/?news=37 

https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?fref=photo 

 
 CONCURSURI 
 

- Eco Braduţi  
Concursul „Eco Brăduţi” s-a desfăşurat în perioada 26 decembrie-15 ianuarie 2014 . La 
concurs s-au înregistrat 56 de copii din gradiniţele „Ursuleţul” şi „Sfînta Treime”, dintre 
aceştea 10 au fost premiaţi. Concursul s-a desfăşurat online http://green-
school.org.md/?news=17, pe pagina proiectului, și totodată lucrările au fost expuse în 
incinta Pinacotecii Antioh Cantemir. Cei 56 de brăduţi din mteriale reciclabile au fost 
mediatizași în presa locală: 

Reportaj TV: http://www.btv.md/spre-verdele-moldovei/  

Presa: http://esp.md/2014/01/17/ekoyolochki-rukami-vospitannikov-detskix-sadov/ 
 

   
 
Rezultat: Cooptarea noilor parteneri- Gradiniţele “Медвежонок” şi „Sfînta Treime” din 
municipiu. 
 

- „Cel mai bun management verde” 

   
Concursul de miniproiecte s-a desfășurat în perioada 15 decembrie 2013-15 ianuarie 2014. 

Concursul a avut drept scop de a promova iniţiativele adolescenţilor şi tinerilor la nivel 
local, care ar contribui la dezvoltarea unei societăţi responsabile, bazate pe participare şi 
implicare activă; consolidarea capacităţilor tinerilor de a-şi reprezenta semenii în procesul 
de luare a deciziilor şi dezvoltare în comunitate şi a aduce un plus de vizibilitate celor mai 
bune iniţiative. La Concursul de miniproiecte au participat 13 grupuri de tineri cu vîrsta 
cuprinsă între 15-25 ani, fiind cuprinși circa 240 tineri. Cele mai eficiente idei de mini-

proiecte au premiate cu suportul sponsorilor. În data de 27 februarie în incinta Liceului 
Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun.Bălţi s-a desfăşurat prezentarea proiectelor care 
au participat în cadrul Concursului „Cel mai bun manegment verde”. 
 Trei idei de mini-proiecte au fost  implementate local cu susținerea financiară a Agenţiei 

eclogice Bălţi şi Primăriei. Propunerile de proiecte şi lista participanţilor în proiect se 
anexează. Lista proiectelor premiate poate fi gasită: http://green-school.org.md/?news=14. Material 
video: https://www.youtube.com/watch?v=ZmWZCfcD7do 

http://green-school.org.md/?news=37
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?fref=photo
http://green-school.org.md/?news=17
http://green-school.org.md/?news=17
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https://www.youtube.com/watch?v=ZmWZCfcD7do


Reportaj TV: http://www.btv.md/spre-verdele-moldovei/ 

 

- Eco Mărţişoare 

   
Concursul de Mărţişoare Ecologice a fost organizat în perioada 05.03.14-20.03.14. Au 
participat 56 copii de la Gradiniţa „Sfînta Treime” şi „Ursuleţul”. Concurs s-a desfăşurat on-
line, iar  în urma votingului au fost selectaţi 10 cîştigători.  
http://www.green-school.org.md/?photos&cat=17. Expoziția a putut fi admirată la Pinocoteca orășenească. 

Evenimentul de premiere a fost mediatizat în presa locală. 
Comunicat publicat pe eSP.md http://esp.md/2014/01/17/ekoyolochki-rukami-vospitannikov-detskix-sadov/ 

http://esp.md/2014/01/17/ekoyolochki-rukami-vospitannikov-detskix-sadov/ 

http://www.btv.md/spre-verdele-moldovei/ 
 

Masa Rotundă de încheere a proiectului  “Rezultate, provocări, perspective”-  

La data de 30 Iunie 2014 a fost organizată o masa rotunda de încheere a proiectului.  

 
La eveniment au participat 22 persoane, participante în cadrul proiectului. Au fost 
prezentate rezultatele activităţii Centrului de Resurse pentru Educaţie Ecologică și propuse 
noi proiecte privind instruirea ecologică în instutuțiile de învățămînt din mun. Bălți. La fel 

au fost apreciate eforturile depuse de echipa de proiect pe parcursul proiectului si propuse 
promovarea orelor ecologice în instituţiile de învăţămînt. Printre strategiile comune de 
continuare a  proiectului a fost propusă inființarea Coaliției de Mediu Bălți și propuse 

extinderea activităţilor şi spaţiului CREE.  
Extinderea activităţilor şi spaţiului CREE:vor fi create cîte un colţ verde în fiecare şcoală 
implicată. La finele evenimentului au fost decernați cei mai activi participanți ai proiectului. 

 
Concluziile şi rezultatele imediate  
Proiectul de faţă şi-a atins scopul propus şi anume: 
- Se aplică tehnologii informaţional-inovative în sistemul non-formal; 
- Se conştientizează şi se înţelege de către elevi problemele de mediu existente în mun. 
Bălţi; 
- Se informează şi se îmbunătăţeşte nivelul cunoştinţelor elevilor despre mediu;  

-Se întăreşte capacittatea organizaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
     
Rezultate concrete: 

• Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică ”Şcoala Verde” creat și dotat moden; 
• Echipa de proiect formată şi înstruită; 
• Suport informaţional pregatit; 
• 34 voluntari cei mai activi selectaţi şi recrutaţi în cadrul CREE; 
• 10 Acorduri de colaborare semnate între CREE şi ONG-uri din mun. Bălţi; 
• 622 elevi şi studenţi informaţi despre activităţile proiectului; 
• Documentele de funcţionare internă a CREE elaborate; 
• Planul de activitate a CREE discutat şi aprobat;. 

http://www.btv.md/spre-verdele-moldovei/
http://www.green-school.org.md/?photos&cat=17
http://esp.md/2014/01/17/ekoyolochki-rukami-vospitannikov-detskix-sadov/
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http://www.btv.md/spre-verdele-moldovei/


• Plan de Acţiuni Comun CREE-Liceu-Colegiu 2013-2014 elaborat și implementat; 

• 80 persone instruite în domeniul schimbărilor climatice, mass-media de mediu, 
gestionarea deşeurilor; sensibilizarea publicului, modele  de interventie; 

• 34  Planuri personalizate ale voluntarilor; 
•  voluntari instruiţi în domenuiul voluntariatului ecologic; 
• 16 workshopuri de instruire a elevilor şi studenţilor pe tematica de mediu; 
• 413 tineri instruiți în cadrul atelierelor; 
• Concurs de idei la tema „Cel mai bun magement verde”; 
• Concurs ECO Brăduți; 
• Concurs EcoMărțișoare; 

• Web-site proiectului; 
• 8 acţiuni de conştientizare, 
• 450 tineri dintre cei mai activi implicaţi în realizarea proiectului 
• 6 reportaje TV realizate despre proiect 
• 2  articole în presa scrisă (ziarul local CП, Sintagme) 
• 9 comunicate web 
• 3 Comunicate de presă 
• 9 comunicate radio 
• 20 anunţuri şi communicate  în buletine electronice şi pe blogurile organizaţiilor 

partenere 

• 6 reportaje TV 
 
Rezultate calitative: 
Tineri instruiţi şi antrenaţi în abordarea problemelor de mediu 
Exemple de bune practici prezentate  de experţi şi profesionişti în cadrul mesei rotunde 
care să poata fi replicate la nivel national  
Creşterea receptivităţii tinerilor la problemele de mediu 
Public informat despre demararea proiectuli, scopurile acestuia şi impactul scontat. 
Atitudine schimbată faţă de starea mediului ambiant. 
Schimb de experienţă între actorii naţionali şi internaţionali 
Stabilirea dialogului activ între organizaţii din ţară şi de peste hotarele ei; 
Parteneriat dezvoltat între ONG-ri şi alte instituţii  
Un aspect inovator al proiectului este familiarizarea cu scrierea cererei de finaţare pentru 
problemele de mediu identificate în fiecare instituţie. 
Posibilitatea de a se implica activ şi direct în acţiuni instructiv-educative simple, dar 
eficiente, pentru elevi, învăţători, profesori.  
Informarea, consultarea şi organizarea de sesiuni de lucru privind protecţia mediului ca 
teme de educaţie civică.  
 
Considerăm că obiectivele propuse în cadrul acestui proiect au fost atinse. Atît elevii din 
cadrul  şcolilor şi liceelor incluse în program, cît şi locuitorii oraşului au fost informaţi şi 
famiiarizaţi cu activităţile proiectului și s-au implicat activ în activități. 

 

Titlul proiectului: Campania Mondială „Ora Planetei 2014”  

 
Durata: 18.03-30.03.2014 

 
Finanţator: Autofinațare.  
Campania “Ora Planetei” s-a desfăşurat în or. Bălţi, la îndemnul Ministerului Mediului şi 

Resurselor Naturale, urmând exemplul internaţional al ţărilor care au luat parte la strigătul 
vieţii împotriva pericolelor generate de încălzirea globală. 

 
Scopul:  
„Caroma Nord” a lansat a-II ediţie a  acestui proiect local, prima fiind realizată în 
2013 pentru a contribui la îmbunăţătirea constiinţei ecologice în viata de zi cu zi a 
comunităţii locale, privind consumul redus de energie, care aduce beneficii importante 
atît pentru locuitori, precum şi pentru mediul înconjurător.  



  
 Au fost petrecute ore de clasă, şedinţe cu participarea profesorilor de biologie şi 

chimie, diriginţi şi eleviii claselor VIII-XII. 

 Au fost oferite informaţii despre desfăşurarea proiectului şi difuzate filme 
educative cu desene animate, video la tema protecţiei mediului (despre efectul 
schimbărilor climatice, consumul eficient de energie). 

 La dezbateri au  participat elevii din Colegiul pedagogic “Ion Creangă” , Colegiul 
de Industrie Uşoară, Colegiul de Medicină, Şcoala Profesională Nr.1, LT 

“V.Alecsandri”, LTR “Ion Creangă”, LT “A.Puskin”.  

   

   
 

 De asemenea, dorim să menţionăm că elevii şi studenţii cei mai activi, care 
manifestă interes pentru a lucra într-o reţea de tineret privind educaţia ecologică 
în aceste şcoli, vor continua activitatea după finisarea campaniei Ora Planetei. 

La data de 28 martie 2014 s-a organizat un flashmob în central orașului cu participare a 
circa 100 de tineri: http://green-school.org.md/?photos&cat=23 

Ştire plasată pe site Ecopresa.md:http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/ora-planetei/item/390-

%E2%80%9Eora-planetei-2014%E2%80%9D-la-b%C4%83l%C5%A3i 

 

  
Difuzarea la TV: https://www.youtube.com/watch?v=FivVfKj0G0o 

http://green-school.org.md/?photos&cat=23
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fecopresa.md%2Findex.php%2Fro%2Fcampanii-media%2Fora-planetei%2Fitem%2F390-%25E2%2580%259Eora-planetei-2014%25E2%2580%259D-la-b%25C4%2583l%25C5%25A3i&h=NAQGvHtGf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fecopresa.md%2Findex.php%2Fro%2Fcampanii-media%2Fora-planetei%2Fitem%2F390-%25E2%2580%259Eora-planetei-2014%25E2%2580%259D-la-b%25C4%2583l%25C5%25A3i&h=NAQGvHtGf


La 29 martie 2014, în timpul acţiunii Ora Planetei - 20.30-21.30, la Bălţi, 
voluntarii "Caroma-Nord" au organizat un alt flash-mob, formând semnul 60+ din lumnări 
aprinse: http://green-school.org.md/?photos&cat=23 

120 tineri cuprinşi în cadrul campaniei. 

  
 
 
Pentru implicare activă în cadrul Campaniei Caroma Nord a fost decernată cu o 

Diploma de Onoare din partea Ministerului Mediului. 

 

Titlul proiectului: Youth Service Day                 

   Durata: 11-12 aprilie 2014 

  
 

   
Global Youth Service Day este un eveniment internațional, în cadrul căruia milioane de 
tineri din întreaga lume desfășoară proiecte în beneficiul comunităîii din care fac parte. 

http://green-school.org.md/?photos&cat=23
http://www.green-school.org.md/?news=30


GYSD s-a desfăşurat în perioada 11-12 aprilie 2014 în peste 100 de ţări. 
Asociația Obștească  Caroma Nord a fost parteneră de ţară a GYSD în Republica Moldova 
prin intermediul Centrului de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE”. În 
calitate de organizaţie parteneră a GYSD, Caroma Nord a promovat dezvoltarea potențialul 
social în rândul tinerilor şi activismul civic ca model de bună practică în educaţia a 
tinerilor. Astfel, cu ocazia GYSD, tinerii din municipiul Bălți au desfășurat activități ecologice 

în folosul comunităţii, arătând lumii întregi ce se poate face se va face cu ajutorul 
voluntarilor! 

Rezultate: 

Proiectul s-a desfasurat in perioada 11-12 aprilie 2014 în municipiul Balti și raioanele 
limitrofe și a inclus o campanie de salubrizare și lucrări de curaţire a grădinilor publice, 
gazoanelor, scuarelor, fişiilor forestiere, malurilor rîurilor şi lacurilor, prin deplasarea de 
grupe mobile. Prin desfăşurarea acestor activităţi am urmărit dezvoltarea responsabilităţilor 
şi formarea deprinderilor de interacţiune socială, formarea unei atitudini de respect şi 
adoptarea unui comportament eco-civic faţă de natură a copiilor, tinerilor si cetățenilor în 
general. Participanți: peste 500 tineri. 
Partener: ONG-uri din regiune, Primăria Bălți și instituțiile de învățămînt. 

 
Titlul proiectului: Campanie de ecologizare „Trupa mobilă a curaţeniei” 

 
Durata: 01.05-08.05.2014 

Finanţator:  Insprectoratul Ecologic de Stat, Agenţia Ecologică Bălți 

 
Scopul: Desfășurarea campaniei de îmbunătățire a stării ecologice și a aspectului estetic al 
orașului prin activități de salubrizare și amenajare a unor curți, fîșii de protecție și parcuri 
din municipiul Bălți.  

 

 
 

 
Campania de salubrizare s-a realizat în mai multe locuri din orașul Bălţi. În cadrul acestor 
salubrizări au participat peste 160 de tineri din instituţiile partenere. Tinerii au primit 
mănuşi, saci  şi unelte pentru a efectua lucrările de salubrizare, iar gunoaiele colectate au 
fost evacuate cu o maşină specializată. Echipa de voluntari, care a participat la 
coordonarea activităților, a primit maiouri cu sigla CREE ”Green School” şi a 

Insprectoratului Ecologic de Stat. Tinerii s-au implicat activ, au transmis cîte un mesaj, pe 
care l-au postat pe site-ul proiectului şi reţele de socializare, pentru sensibilizarea opiniei 
publice în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului ambiant.  
 
 



 
 
 

- O altă activitate a fost plantarea florilor decorative în curți. Astfel, au fost oferite flori 
decorative istituțiilor de învățămînt care au participat în cadrul campaniei, și au fost 

plantate de tineri în curtea acestora sau în regiunile apropiate.  
- Tot în cadrul acestei activități au fost plantate flori în curtea a 2 gradinițe: 

„Ursulețul”, „Sfînta Treime” și a Centrului de Plasament Temporar „Drumuri spre 
căsă” cu implucarea a 80 de copii cuprinși cu vărsta între 4-9 ani. În cadrul acestei 
acțiuni de plantare au fost plantate în jur de 600 de flori. 

 
 

 
http://green-school.org.md/?photos&cat=24 

http://green-school.org.md/?photos&cat=25 

http://green-school.org.md/?photos&cat=26 

Reportaj TV: http://www.btv.md/scoala-verde-a-lansat/?lang=ro 

Rezultate: 

- Ameliorarea aspectului estetic al orașului; 
- salubrizarea a 5 curși și 2 parcuri; 
- Implicarea a cc 500 de tineri în acțiunile de salubrizare; 
- Conștientizarea populației atît din cartierele vizate, cît și la nivel municipal, asupra 
salubrizării și menținerii curățeniei în curțile proprii. 

- Dezvoltarea responsabilităţilor şi formarea deprinderilor de interacţiune socială. 

- Formarea unei atitudini de respect şi adoptarea unui comportament eco-civic faţă de 
natură a copiilor, tinerilor și cetățenilor în general. 

 
 
Titlul proiectului: „Un Pas Spre Viitor”  

Durata: Mai – decembrie 2014 

Finanţator:  Fondul Ucrainean  pentru  Femei (UWF). 

 

http://green-school.org.md/?photos&cat=24
http://green-school.org.md/?photos&cat=25
http://green-school.org.md/?photos&cat=26


Scopul:  
Scopul proiectului este de a spori nivelul de informare şi instruire în rândul tinerelor, cu 
vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, prin intermediul activităţilor de abilitare şi integrare 
socio-economică.  

Rezultate: Activităţile Proiectului „Un Pas Spre Viitor” au fost realizate în școlile și liceele 

din municipiul Bălţi şi au inclus traininguri, mese rotunde, seminare şi campanii de 
informare. 

 
 

Pregătire profesională
 1. Cunoştinţe de bază

 2. Pregătire / instruire practică
Rolul de candidat. Ajustarea la diverse stiluri de comunicare

 
 
În scopul integrării sociale, tinerele au beneficiat de asistenţă în obţinerea informaţiei cu 
privire la planificarea carierei, locurile vacante de muncă, şi referinţe reale despre angajarea 
legală şi viabilă, cît şi oportunităţi de instruire prin intermediul altor reţele de proiecte. 
Implicarea activă în activităţile proiectului „Un Pas Spre Viitor” a oferit tinerelor din mun. 
Bălți oportunitatea de se implica ca voluntare şi participante în grupurile de iniţiativă, care 

vor avea drept scop informarea semenilor din comunitate după derularea proiectului.   

 
 

Rezultate cantitative: 
În realizarea proiectului au fost implicate 7 persoane din asociație (coordonator, 2 traineri, 

contabil, 2 consultanți) 

 



Participanți la activitățile cursurilor - 50 participanți. 
Au beneficiat de informații și consultații în cadrul campaniilor de informare - 650 elevi. 
La monitorizarea proiectului au participat - 15 persoane (echipa de proiect și voluntarii 

Centrului).  

 
 

 
Absolvenți ai cursurilor de formare -50 elevi și studenți 

 
40 ore de instruire per training 
Trening-uri - 8 zile 
Participanți la masa rotundă – 30 persoane din diferite instituții 

 
A fost creată o pagină pe facebook pentru mediatizarea activităților: 

https://www.facebook.com/pages/Alternativa/910474205640764?ref=hl 

Detalii: http://caroma-nord.webs.md/fill/news/item/index/ 

 

 
Titlul proiectului: 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 
Durata: 04.11.2014- 30.10.2017  

 
Finanţator: Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA 

pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și programul  Parteneriat pentru Dezvoltare, implementat de fhi360. 

 

                      
Scopul: 
Proiectul de față urmărește  dezvoltarea capacității organizaţiilor neguvernamentale de 

mediu care activează la nivel local de a derula campanii de advocacy cu implicarea activă a 
membrilor comunităţii în procesul decizional. 
Pentru atingerea obiectivelor și asigurarea implementării cu succes a proiectului de față, 
Coaliția de Mediu din municipiul Bălți va instrui în domeniul advocacy și va asista cel puțin 

https://www.facebook.com/pages/Alternativa/910474205640764?ref=hl
http://caroma-nord.webs.md/fill/news/item/index/


3 grupuri civice din 3 cartiere ale municipiului pentru derularea campaniilor advocacy pe 
teme de mediu cu implicarea activă a locuitorilor și va facilita întâlnirile și schimbul de 
exerienţă între cele 3 grupuri beneficiare, se va ocupa de documentarea şi promovarea 
campaniilor de succes prin materiale multimedia. 
  
Crearea unui concept de colaborare dintre Coaliția de Mediu, APL și sector privat  ar putea 

servi ca model de implementare pentru alte OSC-uri şi ar consolida parteneriatele durabile 
în vederea implementării iniţiativelor legislative şi politicilor locale. 
 

Rezultate:  
COALIȚIA DE MEDIU BĂLȚI s-a constituit la 28 noiembrie 2014 și este formată din 
următoarele  organizaţii: 

- 13 ONG-uri; 
- 5 instituții de învățămînt; 
- 7 firme și companii din mediul de afaceri; 
- 2 autorităţi publice locale (s. Elizaveta , mun. Bălți și s. Chișcăreni, r. Sîngerei); 
- 7 persoane fizice/experți în domeniul economic și protecției mediului . 

Prima activitate cu impact regional a fost desfășurarea Forumului  “SOLIDARITATE 

EUROPEANĂ PENTRU MEDIU”. 

 Forumul a fost organizat în scopul diseminării informației privind procesul de apropiere cu 
Uniunea Europeană și facilitării cooperării structurilor publice și private, implicate și 
interesate de protecția mediului, la fel și promovarea producţiei ecologice şi atragerea 

investitorilor  în zona de nord a republicii. Au paticipat peste 130 persoane din diferite 
stucturi locale, instituții de învățămînt, ONG-uri din țară și de peste hotare. Oficialităţi prezente, 
Domnul Mihail Baciu, Consulul General al României în Republica Moldova și Lazăr Chirică, 
viceministrul mediului al Republicii Moldova au fost prezenți la eveniment, apreciind 
importanța Forumului pentru toți cei, care nu sînt indiferenți de situația în domeniul 
protecției mediului din țara noastră.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii: http://www.comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=8505 

Activități de realizat pînă la finele anului 2015: 

 Adunarea Generală a membrilor Coaliţiei de Mediu. Ulterior semnării acordului de 

către parteneri, aceştia se vor aduna pentru a alege membrii consiliului de 

administrare; a elabora graficul de lucru şi a întrunirilor membrilor. În consiliul de 

administrare vor fi aleşi reprezentanși din diferite sfere (bussines, OSC-uri, instituţii 

de învăţămînt şcolare şi preşcolare, centre de tineret, etc ), în număr de 7 membri ( 

10 martie 2015) 

http://www.comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=8505


  Organizarea de ateliere de lucru cu membrii Coaliţiei de Mediu. Aceste activități se 

vor organiza cu scopul  de a prezenta, discuta și împărtăși nevoi comune, 

instrumente și idei în abordarea propunerilor, a politicilor și practicilor europene de 

mediu, avantajele integrării europene pentru sectorul non profit, pentru cetățeni în 

general. În vederea creșterii motivației participanților de a realiza propuneri de 

proiecte bine elaborate și inovatoare în acest domeniu, va fi creat un portofoliu de 

proiecte pe termen mediu cu posibilitatea atragerii fondurilor europene.  

 Atelierele se vor axata pe 3 focus-grupuri tematice: economic, educațional, societatea 

civilă. Vor fi elaborate chestionare și fișe de proiect cu țelul de a colecta informații 

pertinente de la membri și pentru identificarea temelor advocacy (martie –aprilie 

2015) 

  Sructurarea/rezumarea problemelor. Activitatea va fi organizată în 2 sesiuni. În 

prima sesiune vor prezentate nevoile specifice ale focus-grupurilor și vor fi prioritizate 

ținînd cont de necesitățile comune precum și posibilitățile de a le uni într-o acțiune 

comună. În sesiunea a doua vor fi identificate instrumente, metode, resurse și acțiuni 

necesare pentru rezolvarea nevoilor societății prin completarea și dezvoltarea de noi 

servicii (mai 2015) 

 Elaborarea Strategiei de Mediu. Pentru această activitate va fi convocat Consiliul 

de Administrare al Coaliției care va definitiva Strategia de Mediu pentru municipiul 

Bălți și va aproba Planul local de acţiuni. Punctul forte al acestui document va fi 

faptul că va fi prezentată o analiză veridică a situaț iei iar prin adoptarea lui va fi 

posibilă monitorizarea/wacthdog ( iunie 2015) 

 Elaborarea codului deontologic. Această activitate va fi organizată cu scopul de a 

elabora codul deontologic a Coaliției de Mediu. Codul va cuprinde un set de norme de 

conduită, principii, îndatorii și metode de abordare obligatorii în legătură calitatea de 

membru al coaliției și ecologist. Acest cod va conține diferite capitole care vor fi 

propuse de membrii (odligații generale, reguli speciale, integritate și inamginea 

coaliției, obligații față de societate, respectarea interesului public, etc.)  (iulie 2015) 

 Prezentarea și aprobarea Strategiei de Mediu în cadrul Coaliției. După elaborarea 

strategiei şi a codului deontologic vom convoca o adunare generală. După aprobare 

va fi propus un demers către Consiliul municipal de a fi inclusă Strategia în Planul 

local de dezvoltare (august 2015) 

 Aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de Mediu de 

către Consiliul municipal Bălți. La ședința CM va fi prezentat demersul Consiliului de 

mediu  cu privire la aprobarea Strategiei  și includerea ei în planul loc l de dezvoltare  

(septembrie 2015)  

 Prezentarea și publicarea Raportului de activitate a OSC-lui. Pentru a promova 

interacțiunea dintre societatea civilă, cetățeni și autorități la nivel local vom publica pe 

site-ul organizației rapoarte de activitate pentru a informa actorii cheie despre activitățile 

pe care le-am organizat pe parcursul unui an de activitate. Publicarea raportului anual 



va fi unul dintre factorii de care se va ține cont la evaluarea/extinderea anuală a 

proiectului (octombrie 2015) 

Structura tehnică a asociației „Caroma Nord” 

 

 Structura de Management Tehnic este configurată astfel: 

 

DEPARTAMENT RESPONSABIL  FOTO 

Manager de proiect Rodica Frecauțanu 

 
Relații cu Publicul 

  

Renata Grădinaru 

 
Expert advocacy 
(Departamentul 

Management Programe) 

Cleopatra Zelinschi 

 
Responsabil pentru 

Dezvoltare 
Organizațională –  

Dinu Cojocaru, președinte 

AO “OZON” 
 

 
Consilier juridic  Valentin Cazacu 

 
Consultant-expert pentru 

afaceri și Management 

Lect.dr. Universitatea 
"AL.I. Cuza" Iași  

 

Iulian Ihnatov 

 



Consilier Educatie 
(Departament Voluntariat) 

Nonna Mihalcean 

 
Consultant tethnic IT  

 

Ghenadie Cabac 

 
Expert mediu, Doctor 
habilitat, cercetător, 

 Profesor  
 

Boris Boincean 

 
Manager Financiar - 

(Consiliul de 
Administrație) 

Gabriela Ivanov  

 
Expert 

 (Cenzor) 
 

Mușet Tatiana, - contabil, 
“Întreprinderea Individuală” 

Pancratov 

 
 


