
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

Activitatea în cifre şi imagini 

 

AO CAROMA NORD 

Adresa Juridică: s. Pîrlița, r. Fălești. MD 5149 

                      Bălți: Str. Pushin 38, Universitatea de Stat “A. Russo”, . Bloc 5, birou 509. 

                      Tel/fax: 023152376     GSM:  060229996; 079124353. 

                      Email: caroma_pirlita2002@yahoo.com;      green_school2013@yahoo.com                      

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. 

“Caroma Nord” este activă în domeniul protecţiei mediului,social, tineret.  

mailto:caroma_pirlita2002@yahoo.com
mailto:green_school2013@yahoo.com


Deasemenea, “Caroma Nor” desfăşoară activităţi constante care facilitează dialogul între diferite structuri locale 

pentru dezvoltarea şi oferirea de servicii de calitate în domeniul social. 

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. 

Echipa  “Caroma Nord” preţuieşte şi caută să demonstreze profesionalism în tot ceea ce face, angajaţii îşi respectă 

funcția, beneficiarii şi partenerii. Suntem responsabili în acţiunile noastre, înţelegând că ceea ce facem astăzi va 

avea efecte pe perioade care se măsoară în ani. 

Principiile care ne călăuzesc  în activitatea de zi cu zi: 

necesitatea,  

oportunitatea, 

obligativitatea, 

neutralitatea,  

transparenţa, 

stabilitatea şi utilizarea eficientă a resurselor. 

Obiectivele şi priorităţile anului 2013 

Am intrat în anul 2013 conştient’ţică va fi un an important şi dificil pentru Asociație, cu provocări mai ample, dar 

mai interesante decât în alţi ani, cu mize mai mari şi implicaţii pe termen lung pentru întreaga activitate .  

Am avut emoţii mari, legate în special de crearea Centrului de Resurse pentru Educație Ecologică „Şcoala Verde”, 

dar determinarea colegilor mei şi dorinţa lor de a reuşi, împreună cu cunoştinţele lor, atenţia la detalii şi planificarea 

îngrijită ne-au ajutat să trecem cu bine de încercările acestui an, obţinând câteva succese notabile şi adăugând o 

experienţă valoroasă pentru viitor. 

Anul 2013  a marchat şi un alt moment important pentru felul în care se va dezvolta societatea neguvernamentală 

pentru protecţia mediului  în următorii ani: a fost adoptată şi a intrat în vigoare Strategia Naţională de Mediu pentru 

perioada 2013-2023.  Scopul Strategiei  este de a garanta populației Republicii Moldova dreptul la un mediu durabil 

nepoluat şi sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. 

Strategia are două obiective generale, şi anume:  

1. Asigurarea managementului de mediu adecvat la toate nivelele. 

2. Asigurarea durabilității mediului prin promovarea principiilor dezvoltării  durabile și dezvoltării economice verzi 

a Republicii Moldova.  

Această Strategie aduce o serie de noi responsabilităţi şi atribuţii, pe îndeplinirea cărora ne vom axa în anul 2013 şi 

care vor constitui, cel mai probabil, principala provocare a anului ce urmează. 

2013, anul în care s-au împlinit 11 ani de când promovăm  participarea, implicarea și responsabilizarea tuturor  

actorilor  locali, va rămâne în memorie ca un an greu, dar bun.  

Alături de colegii mei, suntem pregătiți pentru un 2014 cel puţin la fel de aglomerat, dar succesele din 2013 ne 

confirmă calea şi ne dau forţă şi curaj. 



Principalele direcţii de acţiune ale asociaţiei în 2013 
 

 
Campania internaţională „Ora Planetei 2013” 

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. 

În cadrul Campaniei au avut loc mai multe acţiuni: 

 Mediatizarea proiectului pe parcursul întregii campanii 

Au fost realizate şi difuzate spoturi radio la postul de radio Megapolis (în limba rusă şi română) – 40 ieşiri în eter în 

perioada 15-23 martie 2013; 

Televiziunea locală Bălţi TV a realizat şi difuzat 2 reportaje video în limba rusă şi română. 

 Sesiuni de informare  privind “Ora Planetei in lume” şi eficienţa consumului de energie  

 Vizionarea de filme documentare, spoturi tematice 

„Economiseşte energia în şcoala ta!”:Video Oficial al Orei 

Planetei 2013: Earth Hour 2013 Official 
http://oraplanetei.greenmedia.md/campanie-de-informare-desfasurata-in-scolile-si-liceile-orasului-

balti-383.html 
  

Aceste  întâlniri au fost prezentate în spiritul dezvoltării durabile 

pentru a conştientiza elevii şi produce mici schimbări în 

comportamentul lor în ceea ce priveşte economisirea energiei în 

viaţa cotidiană. Astfel, elevii şi studenţii din aceste instituţii au 

trebuit să găsească răspuns la întrebări precum: Ce legătură există 

între consumul excesiv de energie şi fenomenul schimbărilor 

climatice? 

 Cum să răspundem nevoilor umanităţii având grijă în acelaşi 

timp şi de mediul înconjurător? Cum putem schimba atitudinea consumatorilor în privinţa risipei de energie? Cum 

pot contribui elevii la reducerea consumului de energie în şcoli şi acasă? 

Prin dezbaterile petrecute elevii au reflectat asupra folosirii inteligente a energiei, conceptului dezvoltării durabile, 

propunînd soluţii pentru rezolvarea acestor probleme.  

Au fost informaţi şi implicaţi în cadrul campaniei 173 tineri. 

http://oraplanetei.greenmedia.md/campanie-de-informare-desfasurata-in-scolile-si-liceile-orasului-balti-383.html
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Despre rezultatele Campaniei petrecute în licee şi colegii am discutat la 21 martie 2013 în cadrul unei Conferințe de 

presă, la care au participat: dl Veaceslav Patrașcu, șef-adunct al Inspectoratului Ecologic de Stat Bălți, dna Irina 

Mutruc, director- adjunct pe probleme ale educației Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Irina Vrancean, profesoară 

de biologie și chimie Colegiul de Industrie Ușoară, dl Dorin Caraiman, specialist Gospodăria Municipală Bălți, 

tineri voluntari din aceste instituții.  

Cu acest prilej, au fost prezentate informaţii referitoare la desfășurarea Orei Planetei în timpul orelor clasei și 

prezentate scrisori de intenție, propuneri pentru microproiete ecologice ale elevilor dornici să participe și mai 

departe în programe educaționale la tema protecția 

mediului înconjurător. 

Graţie acestui proiect, pentru prima dată 

campania educatională “Ora Planetei” a fost 

desfăşurată în oraşul Bălţi, în cadrul a 7 şcoli şi 

licee, astfel încât atît elevii, cît şi o parte din 

locuitorii orasului, au fost informaţi în legătură 

cu istoricul şi conceptual campaniei “ORA 

PLANETEI”, beneficiile unui consum eficient 

de energie, crearea unei lumi sustenabile pentru 

generatiile viitoare.  

 Au fost petrecute ore de clasă, şedinţe cu 

participarea profesorilor de biologie şi 

chimie, diriginţi şi eleviii claselor IX-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 “A.I. Cuza”, LT “L.Blaga”, LT “A.Puskin”.  

 Cu acest prilej, în urma întîlnirilor şi dezbaterilor  avute în şcoli, am primit mai multe scrisori de intenţie şi 

propuneri pentru microproiete ecologice ale elevilor dornici să participe şi mai departe în programe 

educaţionale la tema protecţia mediului înconjurător 

La finalul proiectului s-a organizat un flashmob - formarea unui 60+ simbolic-în data de 23 martie în Piaţa „Vasile 

Alecsandri” din centrul oraşului, unde au fost instalate banere mobile şi distribuite materiale informaţionale . 

 

Aducem sincere mulţumiri pentru sprijinirea derulării cu succes a Campaniei „ORA PĂMÎNTULUI 2013”: 

Dnei Irina Mutruc, director- adjunct pe probleme ale educaţiei Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, 

Dnei Reu Veronica, director- adjunct pe probleme ale educaţiei LT “L.Blaga” 

Dnei Galanton Diana, director- adjunct pe probleme ale educaţiei, LT “A.I. Cuza” 

Dnei Irina Vrancean, profesoară de biologie şi chimie Colegiul de Industrie Uşoară, 

Dnei Vlaico Tamara, profesoară Colegiul de Industrie Uşoară 

Dnei Maria Cazacu, profesoară, Şcoala Profesională Nr.1 

Dnei Gherasimov Stela,  director- adjunct pe probleme ale educaţiei  LT “A.Puskin” 

Dlui Mitrofan Mihai,  director Colegiul de Industrie Uşoară 

Elpujan Olga, director Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” 

Gagim Lidia, director LT “A.Puskin” 

Dlui Boldescu Visarion, director LT “A.I. Cuza” 

Dlui Bînzaru  Adrian, director- adjunct pe probleme ale educaţiei Colegiul de Medicină 

Dlui Veaceslav Patraşcu, şef-adunct al Inspectoratului Ecologic de Stat Bălţi, 

Dlui Alexandr Usatîi, vice primar primăria Bălţi. 

 

Finanţatorul proiectului: Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenția Ecologică Bălți. 

 

Programul „ŞCOALA VERDE - un alt drum spre verdele Moldovei” 

Acest proiect derulează din iunie 2013 și se va finisa în iulie 2014. 

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

RM. 

Proiectul „ŞCOALA VERDE - Un alt drum spre verdele Moldovei” urmăreşte sensibilizarea  membrilor 

comunităţii locale în legătură cu necesitatea cultivării unei atitudini responsabile faţă de  mediu, dezvoltării durabile 

a societăţii.   



Strategia noastră în acest proiect este de a pune bazele şi de a dezvolta Centrul de Resurse pentru Educaţie 

Ecologică „ŞCOALA VERDE  în municipiul Bălţi, care va servi drept platformă de resurse importante pentru 

întreaga comunitate.  

În cadrul acestui Centru se organizează zilnic activităţi de informare şi instruire (traininguri, seminare, sedinţe 

de lucru, consultanţă, suport tehnic) pentru a face cunoscute acţiunile şi atitudinea tinerilor faţă de diferite 

probleme de mediu. Elevii şi studenţii din municipiu au posibilitate să înveţe mai multe despre problemele legate 

de mediul înconjurător şi despre modul în care pot proteja şi ei mediul.   

Proiectul implică cooperarea cu structuri guvernamentale locale şi alte organizaţii ale societăţii civile civile din 

RM, precum şi din Ungaria, România, cooperarea cu mass-media.  

 

Scopul şi obiectivele proiectului      

Scop: 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 

 

Am urmarit pe parcursul implemantării proiectului respectarea activităţilor planificate, dar şi am şi realizat mai 

multe activităţi decât cele planificate iniţial.  

În prima fază a proiectului am identificat un spaţiu, pentru înfiinţarea şi organizarea Centrului de Resurse pentru 

Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE”. Am reparat şi amenajat acest Centru la început din resurse proprii. Centrul 

se situiază în municipiul Bălţi, pe strada Independenţei 39,  şi este format dintr-o sală cu suprafaţa de 25 m2,  în 

incinta Universităţii de Stat “A. Russo”, blocul 5, biroul 509, contract Nr. 23 din 15.07.13 . 

S-a format o echipă pentru implementarea proiectului din 5 membri: asistentul de proiect, managerul financiar, 2 

experţi tehnici, 1 expert mediu. S-a aprobat planul de realizare a proiectului, graficul activităţilor.  

Întru functionarea şi implementarea reuşită a proiectului au fost organizate întîlniri de lucru cu instituţiile partenere. 

În acest scop, la data de 16 iunie 2013 a fost organizată o masă rotundă de lansare la care au fost prezenţi membrii 

echipei de implementare şi reprezentaţi ai organizaţiilor partenere. 20 persoane au fost familiarizate cu planul de 

implementare şi desfăşurare a proiectului, responsabilităţile şi atribuţiile concrete pentru fiecare partener în proiect. 

După identificarea spaţiului şi formarea echipei de implementare, am primit cofinanţare pentru dotarea tehnică 

a Centrului de la FEN în valoare de 150000 lei.  

Au fost necesare activităţi de studiere şi analiză comparativă a pieţii. Am publicat anunţul despre selectarea 

companiei specializate în executarea şi livrarea echipamentului în buletinul Agenţiei de Achiziţii Publice din 

23.08.13.  

Între timp am colectat ofertele Companiilor interesate.  

La 23.08.2013 a fost organizat un concurs tender de 

procurare a echipamentului tehnic pentru achiziţionarea 

bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de 

preţuri. Echipa de proiect, împreună cu reprezentanţii 

Agenţiei de Achiziţii Publice a evaluat valoarea relativă 

a cerinţelor au luat în considerare preţul propus, şi 

indicarea – pe poziţii, pe loturi).  

În urma evaluarii concursului de tender au fost 

procurate următoarele echipamente: 

- Tabla interactiva  SMART SBX880  



- Server gazduire web-site 

- 6 monitoare de lucru unite în reţea. 

- Accessories.  

Centrul este deschis pe toata perioada zilei şi cuprinde şi o bibliotecă multimedia. Centrul  mai cuprinde, totodata, 

un spatiu de lucru şi un spatiu de relaxare, unde se desfăşoară zilnic activităţi pentru elevi, tineri, persoane interesate 

să-şi îmbunătăţească viaţa prin educaţie nonformală.  

 

Campania de lansare a proiectului - 01-30 septembrie 2013  

Pentru familiarizarea publicului despre scopul şi activitatile proiectului a fost lansată o campanie de informare. 

Campania a început prin crearea pagini proiectului pe reţele de socializare: 

facebook- http://green-school.org.md/?photos&cat=16; odnoklassniki- ttp://www.odnoklassniki.ru/group/5293839371492 

Difuzarea informaţiilor despre activităţile proiectului s-a efectuat în cadrul emisiunii radio „Eco Monitor”, la postul 

de radio „Vocea Basarabiei”, 16 august şi 4 septembrie 2013 : http://www.voceabasarabiei.net/index.php/mai-multe/42-natura-te-

priveste/11022-audio-eco-monitor-04-septembrie-2013 

Difuzarea informaţiilor despre activităţile proiectului s-a efectuat în cadrul emisiunii „Radio Vacanţa Copiilor” 21, 

28 august şi 12,19 septembrie 2013: http://trm.md/ro/rmt/ 

În perioada 01-30 septembrie au fot organizate întîlniri de lucru în lnstituţiile partenere, în cardrul cărora au fost 

familiarizaţi cu activităţile proiectului 345 tineri. 

Au fost semnate acordului de colaborare cu 10 instituţii de învăţămînt şi 11 ONG-uri din mun. Bălţi: LT „A. 

Puşchin”, Gimnaziul 2, LT „A.I. Cuza”, LT „L.Blaga”, Colegiul de Medicină, SP Nr.1, LT „V. Alecsandri”, LT “G. 

Cosbuc”, LT “I. Creangă”, Colegiul de Industrie Uşoară. 

Partenerii au fost responsabili de asigurarea spaţiilor pentru organizarea întrunirilor. În cadrul acestor întuniri au fost 

distribuite materiale informaţionale şi prezentate  PPT despre proiect. 

Pînă în prezent, comunicarea în cadrul proiectului este asigurată prin organizarea şedinţelor săptămînale de lucru ale 

echipei. Au fost petrecute 28 şedinţe de lucru cu partenerii proiectului şi voluntarii care activează în cadrul centrului. 

Aceste şedinţe s-au desfăşurat în incinta CREE.. 

 

Crearea site-ului proiectului: 

După ce a fost creată pagină a proiectului pe facebook şi alte reţele, am început să lucrăm la disignul site-lui 

proiectului. Adresa site-lui : http://green-school.org.md/  

Pagina de facebook :  https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl 

 

http://green-school.org.md/?photos&cat=16
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http://www.voceabasarabiei.net/index.php/mai-multe/42-natura-te-priveste/11022-audio-eco-monitor-04-septembrie-2013
http://trm.md/ro/rmt/
http://green-school.org.md/
https://www.facebook.com/pages/CREE-Green-School/408923255880743?ref=hl


Web-site este realizat şi administrat pe întreaga perioada a proiectului de 2 persoane specializate, selectate în 

proiect. El conţine informaţii despre organizarea Centrului, despre  serviciile oferite, despre proiectul derulat, 

parteneri, finanţatori, susţinători, etc. Prin intermediul acestui web-site se lansează diferite concursuri pe teme de 

protecţia mediului. Pentru oferirea de premii se va constitui un fond de premiere, în valoare de  2000 lei, din 

sponsorizări. Acest fond de premiere va fi realizat în afara bugetului proiectului. Organizarea şi coordonarea acestei 

activităţi este asigurată de echipa de  implementare a proiectului şi de echipele de acţiune. Realizarea web-site-lui 

asigură accesul elevilor, dar şi a celor interesati, la informaţiile despre acest proiect şi realizările lui.  

 

 Formarea echipelor de la nivelul fiecărei instituţii şcolare selectate pentru implementarea proiectului.  

În toate cele 10 instituţii de învăţămînt din mun. Bălţi: LT „A. Puşchin”, Gimnaziul 2, LT „A.I. Cuza”, LT 

„L.Blaga”, Colegiul de Medicină, SP Nr.1, LT „V. Alecsandri”, LT “G. Cosbuc”, LT “I. Creangă”, Colegiul de 

Industrie Uşoară s-au format echipe de acţiune. Fiecare echipă este formată din 2 cadre didactice şi 8 elevi prin 

încheierea unui protocol cu conducerea şcolii respective.  

Au fost selectaţi 20 voluntari, cei mai activi, cu care s-au încheiat contracte de voluntariat şi s-au stabilit 

responsabilităţile în cadrul proiectului. Au fost organizate seminare de instruire si ateliere cu scopul familiarizării 

elevolor despre implicarea lor în problemele de mediu din comunitate.  

Deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Educaţie Ecologică ”Şcoala Verde”  

18 octombrie 2013 - http://green-school.org.md/?photos 

Lansarea Centrului de Resurse pentru Educaţie Ecologică ”Şcoala Verde” a avut loc pe data de 18 octombrie 2013 

în incinta Universităţii de Stat „A.Russo” din municipiul Bălţi. La ceremonia de deschidere au participat cadre 

didactice din instituţiile de învăţămînt, reprezentanţi ai Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţia Ecologică 

Teritorială  Bălţi, reprezentanţi ai Primariei locale, reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi de stat din diferite 

localităţi din nordul Moldovei. La deschiderea CREE a participat şi Ministrul Mediului, domnul Gheorhe Şalaru. În 

cadrul conferenţei, domnul ministru a subliniat importanţa educaţiei ecologice, în special a tinerei generaţii, 

menţionînd că în acest proces este foarte important să se implice nu doar cadrele didactice, dar şi membrii ONG-

urilor de mediu.  

La acest eveniment au fost invitaţi experţi din Ungaria şi România. Evenimentul a continuat cu o sesiune de lucru în 

cadrul mesei rotunde cu tematica “Protecţia mediului înconjurător: obiectiv prioritar al educaţiei ecologice”. În 

cadrul acestei  mese rotunde au fost prezentate practici pozitive realizate de Asociaţia ”Silvanus”, ADDDJ, România 

şi Asociaţia Halogen, Ungaria.  

        

http://green-school.org.md/?photos


Realizarea mesei rotunde pentru transfer de bune practici- 18 octombrie 2013 

Acest eveniment a servit atît ca instrument pentru învăţare şi pentru dezvoltarea experienţei practice,cît şi 

ca instrument de formare şi consolidare a parteneriatelor regionale şi internaţionale. În calitate de experţi 

au participat experţi din Ungaria şi România. La eveminment au participat peste 60 de persoane, 

reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi de stat din diferite localităţi din nordul Moldovei.  

 

Workshop-uri de instruire a echipelor de  acţiune 

 Ateliere cu participarea experţilor internaţionali 

Echipele de acţiune au fost invitate la seminare de instruire cu participarea experţilor din Ungaria şi România în 

perioada 18-19.10.13. Scopul acestor ateliere a fost de a face cunostinţă cu „stiinţa” mass-media; rolul mass-mediei 

din viziunea consumatorilor, cunoaşterea efectelor schimbărilor climatice, acţiunilor cu caracter econimic asupra 

mediului şi formarea conştiinţei ecologice. Participanţi : 80 elevi. 

Experţi în carul atelierelor au fost: 

- Adrienn Laskó-Kuthi, Asociatia „HOLOGEN” şi “Dialog”, Miscolc, Ungaria 

- Inántsy Pap Sándor, Kárpátokért Egyesület NGO, Ungaria 

- Viki Puran, Asociatia pentru Dezvoltare Durabila ” Dunarea de jos ” (ADDDJ) municipiul Calaraşi, 

România, 

- Arpi Piter, Asociaţia Ecologică "Silvanus" Cluj, România. 

 

 Seminare de instruire tematice 

Membrii echipei de implementare a proiectului au identificat nevoile specifice de instruire pentru elevii şi 

studenţii implicaţi. Identificarea acestor nevoi de instruire s-a făcut prin completarea de către elevi a unor 

chestionare pe bază.Total au fost aplicate 144 chestionare. Echipele de acţiune au fost invitate la un şir 

seminar de prezentare a proiectului şi stabilire a rolului lor în implementarea acestuia. În cadrul seminarelor 

petrecute s-a stabilit un plan concret de măsuri şi necesităţi de realizat în fiecare instituţie. Au fost 

organizate 16 workshop-uri de instruire cu elevii din echipele de acţiune pe teme de  protecţia mediului, 

dezvoltare de proiecte, promovarea educaţiei ecologice, etc.  

 

 

 



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” şi 

Campania Naţională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră”. 

http://green-school.org.md/?photos&cat=11  

http://green-school.org.md/?photos&cat=9  

La aceste activităţi au participat cele 8 echipe de acţiune. Fiecare echipă a mobilizat câte un număr de 10 de elevi 

voluntari. Aceste echipe au distribuit materiale informative în rândul elevilor din instituţiile de invăţămînt, dar şi în 

rândul populaţiei din municipiul Bălţi. Fiecare acţiune a debutat cu scurte întîlniri de lucru şi informare la care au 

participat voluntarii, membrii echipelor de acţiune şi echipei de implementare a proiectului, alţi reprezentanţi ai 

instituţiilor de învăţămînt implicate în proiect, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.  Pentru desfăşurarea 

acestor activităţi au fost realizate o serie de materiale  informative (pliante, fluturaşi, etc), dar şi alte materiale 

informative necesare desfăşurării activităţilor (bannere, afişe, etc.).  

 Implimentarea Iniţiativei Europene „În oraş fără automobilul meu” 

Desfăşurarea  acestei acţiuni a avut ca scop contribuirea la 

îmbunătăţirea conştiintei ecologice în viata de zi cu zi a 

comunitătii locale privind poluarea aerului atmosferic cu 

substanţe nocive degajate 

de transportul auto. 

Programul a inclus o 

campanie educaţională de 

informare care a constat în 

distribuirea de fluturaşi şi 

insigne cu logo-ul „Spune 

NU automobilului” trecătorilor din piaţa centrală şi în instituţiile 

de învăţămînt din municipiu, mai multe activităţi organizate în 

aer liber adresate tuturor cetăţenilor din mun.Bălţi. Au fost 

organizate concursuri de biciclete, role şi desen. Această 

campanie de informare şi conştiintizare despre emisiile de gaze şi 

impactul negativ al transportului asupra mediului ambiant a 

derulat în perioada 18-29 septembrie 2013 şi a cuprins 265 de 

elevi şi studenţi din urmгtoarele instituţii: LT “Al. I.Cuza”; LT “Ion 

Creangă”; LT „G. Coşbuc”; Colegiul de Medicină; Colegiul de 

Industrie Uşoară; SP Nr.1.  

Tot în cadrul acestei campanii am încercat să aducem la conştiintiița şoferilor despre metodele alternative de 

deplasare în afară activităţii de lucru cu automobilul. În acest sens a fost organizat un  program informaţional care a 

cupris un discurs la microfon al voluntarilor despre campanie, baner informaţional şi un flashmob organizat de către 

voluntarii Centrului de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE” (CREE) în Piaţa V. Alecsandri.  

La acest flashmob au  participat 17 voluntari. Am avut ca invitaţi şi reprezentanţii Agenției Ecologice Bălţi, doamna 

Liliana Rotari şi domnul Ghenadie Ciumaş. Această activitate a avut loc pe 22 septembrie.  

 

 

 

 

 

 

 

http://green-school.org.md/?photos&cat=11
http://green-school.org.md/?photos&cat=9


Au fost realizate materiale televizate la TV Bălţi şi BTV: http://www.youtube.com/watch?v=0yjtmVLEU_s&feature=youtu.be  

Alte detalii şi înregistrării: http://green-school.org.md/?photos&cat=9 http://www.youtube.com/watch?v=plzhbDC_1xI  

 

În data de 23 septembrie 2013 a fost organizat un seminar de informare despre utilizarea eficientă a mijloacelor de 

transport nonpoluante de către reprezentantele Agenţiei Ecologice Bălţii,doamnaele Liliana Rotari şi Valentina 

Ursu. Seminarul s-a desfăşurat în incinta LT “Ion Creangă”. Elevii şi profesorii au avut prilegjul de a discuta faţă în 

faţă mai multe aspecte ale poluării oraşului şi cauzele care continuiă să domine negativ în societate. 

La data de 26 septembrie 2013 Campania „În oraş fără automobilul meu” a continuat cu organizarea unui concurs de 

biciclete, role şi desen pe asfalt în faţa L.T”G.Coşbuc”, care s-a soldat cu decernarea de premii considerabile. Am 

avut o participare impunătoare, cea ce mentionează faptul că copii sunt interesaţi de protecţia mediului, pledează 

pentru un mediu curat şi apreciază o viaţă curată şi sănătoasă. 

 

 Campania Naţională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră” 

În cadrul acestei acţiuni a fost organizată o campanie de înverzire, cu susţinerea Întreprinderii municipale 

“Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi”, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia Bălţi şi Primariei mun.Bălţi. 

La acţiune au participat voluntarii CREE şi tinerii din instituţiile de învăţămînt, partenere  ale proiectului 

(L.T”V.Alecsandri”, L.T”G.Coşbuc”, L.T”I.Creangă”, L.T”Al.I.Cuza”, CIU, CMB, CP”I.Creangă”). 

Acţiunea de înverzire s-a realizat în două etape: pe data de 26 octombrie şi 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/  

http://www.youtube.com/watch?v=9TskuFd6tB4  

 

Concluziile şi rezultatele imediate  

Proiectul de faţă îşi atinge 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 cantitative: 

• Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică ”Şcoala Verde” creat și dotat modern 

• Echipa de proiect formată şi înstruită; 

• Studiu de elaborat 

• Suport informaţional pregatit; 

• Documentele de funcţionare internă a CREE elaborate; 

• Planul de activitate a CREE discutat şi aprobat;. 

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

http://www.youtube.com/watch?v=0yjtmVLEU_s&feature=youtu.be
http://green-school.org.md/?photos&cat=9
http://www.youtube.com/watch?v=plzhbDC_1xI
http://green-school.org.md/
http://www.youtube.com/watch?v=9TskuFd6tB4


• 80 persone instruite în domeniul schimbărilor 

climatice, mass-media de mediu, gestionarea 

deşeurilor; sensibilizarea publicului, modele  de 

interventie; 

• Reţea de tineri închegată; 

• Web-site proiectului; 

• Tineri instruiţi şi antrenaţi în jurnalistică şi 

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  

 

Schema rezultatelor cantitative ale proiectului 

 

 

Rezultate calitative: 

Public informat despre demararea proiectuli, scopurile acestuia şi impactul scontat. 

Schimb de experienţă între actorii naţionali şi internaţionali implicaţi în Romania şi Ungaria 

Parteneriat dezvoltat între ONG-ri şi alte instituţii  

Dialog activ între organizaţii din ţară şi de peste hotarele ei; 

Parteneriat dezvoltat între ONG şi alte instituţii  



Exemple de bune practici prezentate  de experţi şi profesionişti în cadrul mesei rotunde care să poata fi replicate la 

nivel national  

Suport informaţional pregatit 

Nivelul de educaţie a populaţiei imbunătăţit 

Asigurarea şi implicarea directă şi activă a societăţii civile locale în dezvoltarea durabilă 

Informare şi conştientizare a comunităţii şi autorităţii locale  asupra impactului schimbărilor climatice asupra 

mediului  

Creşterea receptivităţii tinerilor la problemele de mediu 

Atitudine schimbată faţă de starea mediului ambiant 

Atitudini civice responsabile faţă de mediul înconjurător 

Tineri, beneficiari ai proiectului, agenţi mass-media, APL, reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi ONG-

uri, finanţatorii, promovează astfel dialogul, monitorizează rezultatele obţinute şi discută perspectivele continuităţii 

proiectului. 

Proiectul: Îngrijire socio-medicală la domiciliu HOME CARE” 2013 

Servicii sociale acordate în cadrul proiectului 

Pe parcursul a 12 luni de activitate, din ianuarie pînă la sfîrșitul lunii decembrie 2013 A O ,,Caroma Nord” a prestat 

servicii sociale de îngrijire la domiciliu în localitatea Pîrliţa.  

Serviciile s-au acordat prin intermediul a 2 lucratori sociali din s. 

Pîrliţa,  angajaţi cu contracte individuale de muncă de către AO 

CASMED și AO ,, Caroma Nord”    . 

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.   

În cele 12 luni ale perioadei de raportare au fost realizate  la 

domiciliul beneficiarilor 3247 de vizite sociale.  

Lucratorii sociali au deservit 40 de beneficiari lunar, realizând în 

medie cate 5-6  vizite pe zi , în funcţie de caz.  

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

Beneficarii au contribuit pentru servicii sociale cu suma de  4150 lei. 

 

 

 

 

 



REFLECTAREA FINANCIARĂ  

 

SURSE DE FINANTARE 2013 

 

 

Denumirea finanțatorului Suma contribuției 

Servicii sociale, lei MD 

Inspectoratul Ecologic de Stat, 

Agenția Ecologică Bălţi 

35400 

Fundaţia HEKS/  AO Casmed 58800 

Primăria Pîrliţa 24000 

Rec Moldova 68586 

Asociatia Femeilor Pentru Protecţia 

Mediului şi Dezvoltare Durabilă 

15238 

TOTAL, lei MD 

 

352024 

 



PRIVIND INAINTE 
 

N-a fost un an uşor, dar cu siguranţă putem afirma a fost un an cu multe provocări, cu 
dificultăţi economice , dar şi cu abordari noi şi creative, cu eforturi mari, dar şi realizări 
semnificative.  
 
Suntem constienţi că încă ne asteaptă multe dificultăţi, dar, în acelaşi timp, suntem 
optimişti şi avem convingerea că împreună (beneficiari, personal, parteneri, sponsori), putem 
găsi soluţii la orice, exact aşa cum se întamplă într-o mare familie. 
 

Cu mulţumiri tuturor celor care ne spijină, 

Echipa AO “Caroma Nord”. 


