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O istorie de succes
Cand a intrat în atenţia Centrului de Plasament al
Copilului Regina Pacis, Andrei era un adolescent de
aproape 18 ani, dar care, oficial nu exista şi care
avea un viitor incert: vagabondaj, orfan, analfabet,
nu avea nici un document, care certifica idintitatea
lui, nu era luat la evidenţă de către autorităţile
locale.
Soarta a fost nemiloasă cu acest băiat. Iniţial,
familia lui Andrei: părinţii şi cei trei fraţi au locuit în Ucraina, or.Haricov, însă după
divorţul părinţilor, mama, fiind de naţionalitate moldoveancă s-a reîntors la baştină
împreună cu doi fii ai săi: Andrei şi fratele mai mare a acestuia, Alexei. Din spusele lui
Andrei cunoaştem că la întoarcere ei locuiau în propriul apartament, dar pentru că
mama ducea un mod dezorganizat de viaţă şi făcea abuz de alcool, s-a lăsat amăgită de
către nişte escroci şi în cele din urmă a rămas fără locuinţă. Neavând unde locui mama
şi cei doi fii ai săi înnoptau intr-un subsol, iar ziua mergeau la muncă ocazională.
Însă, necazul nu vine de unul singur... intr-o seară mama copiilor pur şi simplu nu s-a
întors acasă. Deja, mai tarziu băiatul va afla, de la alţi boschetari, că mama sa a fost
omorată, însă în ce împrejurări a avut loc omorul şi unde este înmormântată mama,
Andrei nu ştie până în prezent.
După decesul mamei, copiii au rămas neajutoraţi. Alexei, fratele mai mare a fost nevoit
să-şi caute o slujbă, pentru a-şi întreţine fratele mai mic. Deoarece, venitul său nu era
suficient, Alexei a hotărât să fure, crezând că astfel va depăşi sărăcia mai uşor, însă
lucrurile s-au derulat altfel, el a fost condamnat la privaţiune de libertate pe o perioadă
îndelungată.
Rămănând de unul singur, Andrei a fost nevoit să-şi, câştige existenţa din cerşit. Alături
de alţi boschetari ca dânsul, Andrei, foarte repede a învăţat obiceiurile străzii: fuma,
consuma alcool, inhala clei.
In noiembrie 2003, Andrei a fost depistat de către
specialiştii Centrului de Plasament Regina Pacis care
i-au oferit adăpost şi i-au înlocuit casa şi familia. La
Centrul a beneficiat de reabilitare medicală şi
psihologică, treptat s-a lăsat de viciile distrugătoare,
a absolvit o şcoală de meserii, specialitatea zugravtencuitor.

2

www.reginapacis.org

buletin informativ nr. 13-09

Pentru că Andrei nu avea nici un act de identitate, a fost nevoie de nenumărate
intervenţii de asistenţă juridică, în cadrul cărora au fost sesizate un şir de instanţe:
Poliţia, Procuratura, Direcţia de Învăţământ, Ministerul Sănătăţii, etc.
Astăzi, Andrei este un tanăr de 22 ani, care munceşte şi îşi asigură de unul singur
viitorul. Deşi, mai sunt unele neclarităţi/neajunsuri în biografia lui, asupra cărora se
lucrează până în prezent, Andrei este plin de curaj, încrezut în forţele proprii şi priveşte
optimist ziua de maine.
Natalia Pavlicenco,
Asistent social, CPC Regina Pacis
Posibilitatea de a face lucruri frumoase ii face pe copii mai siguri pe sine
Atelierul de prelucrare artistică a lemnului in
cadrul Fundaţiei Regina Pacis activează din anul
2004, iar acuma continuă şi în cadrul Centrului de
Plasament Regina Pacis (in continuare CPC). La
început, contingentul de discipoli era alcătuit din
„copii ai stăzii”, cu multiple devieri de
comportament. Am primit propunerea de a lucra
în bază de voluntariat cu aceşti copii, pentru a le
oferi o ocupaţie pe placul lor, dar totodată, şi cu
scopul de ai sustrage din mediul stradal. Începutul a fost dificil, ba chiar vroiam să
renunţ, însă, după studierea dosarelor copiilor, mi-am dat seama că, aceşti copii au o
soartă deosebit de grea şi nu este corect să ne preţuim timpul liber, când în preajma
noastră cineva plânge sau are loc o tragedie.
În cadrul cercului de prelucrare artistică a lemnului, copiii învaţă mai multe procedee:
sculptura în relief, tăierea ornamentului geometric, pirogravura, strunjirea.
Formarea deprinderilor de viaţă, orientarea socio-profesională sunt nişte procese
complexe, anevoioase, care cer mult timp şi o atitudine deosebită faţă de aceşti copii.
Mi-am propus să dezvolt la aceşti copii nu numai dragostea faţă de frumos, dar şi o
atitudine specială faţă de procesul de muncă.
Primii mei discipoli sunt deja „copii mari”,
majoritatea încadraţi în câmpul muncii. E o
satisfacţie sufletească, când ştii că ai participat şi
tu la formarea viitorului unui asemenea copil.
Posibilitatea de a face lucruri frumoase ii face pe
copii mai siguri pe sine, cointeresaţi de viitorul
lor, ba chiar mai fericiţi, doar, acesta este scopul
major al familiei de la CPC Regina Pacis.
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Toţi copiii, care au beneficiat de serviciile Fundaţiei şi a CPC Regina Pacis, sau care sunt
şi la moment plasaţi în Centrul, au caractere diferite, în funcţie de „istorioara lui de
viaţă”. CPC Regina Pacis a înlocuit acestor copii familia. Sunt mândru, că am participat
şi eu la dezvoltarea şi formarea caracterelor acestor copii.
Anatol Tarnou
Conducătorul Atelierului de prelucrare
artistică a lemnului, CPC Regina Pacis
______________________________________________________________________
Vorbesc voluntarii de la Centrul Social din Vărvăreuca
Suntem Claudia şi Carlo, doi voluntari italieni care de circa cinci luni prestăm serviciu la
Centrul Social Regina Pacis din comuna Vărvăreuca, Floreşti. A trecut deja destul timp
pentru a face o mică analiză a perioadei petrecute aici.
Am ştiut de la bun început că vom veni aici şi că
schimbările parvenite în urma activităţii voluntarilor nu
sunt rapide, pentru aceasta este nevoie de mai mult
timp. Acest lucru nu înseamnă că nu au fost obţinute
rezultate pozitive. Pentru a explica cele spuse, dorim să
vă povestim o întâmplare.
Printre activităţile desfăşurate la Vărvăreuca, una din
cele mai importante este activitatea cu copiii din sat
după orele de şcoală. Cu ei petrecem fiecare după
amiază, împărţind timpul în ore de cultură italiană, limbă franceză, desen, diverse
laboratoare creative şi jocuri în grup. În prima perioadă de timp, am observat două
fetiţe care în fiecare zi veneau în faţa Centrului Regin Pacis unde stăteau mai mult timp
dar nu îndrăzneau să intre în clădire. După mai mult de o lună, am reuşit să le
convingem şi am descoperit că sunt de fapt două surioare. De la bun inceput, am
înţeles motivele pentru care nu se hotărau să intre: pe parcursul orelor, cele două
surioare nu reuşiau să înţeleagă materia şi din acest motiv deseori erau excluse din
jocuri de către colegi. Ca urmare, au încetat să mai participe la orele de după amiază şi
din nou se opreau în faţa Centrului fără să intre
în clădire.
Bineînţeles, am mers să vorbim cu ele şi după
mai multe tentative am reuşit să le convingem
să intre. Ca urmare, a aceastei experienţe, neam concentrat mai mult asupra lor, atrăgândule in diverse activităţi, pe de o parte oferindu-le
lor mai multă atenţie pe parcursul orelor,
incercand să le explicăm mai bine conceptele
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sau ajutandu-le în activităţile manuale, pe de altă parte ajutându-le să se incadreze în
jocurile de grup, astfel căutând să depăşim timiditatea şi neîncrederea în sine. Pe
parcursul a câtorva săptămâni, situaţia s-a schimbat radical, cele două surioare vin cu
regularitate la orele de după amiază, reuşesc să urmărească foarte bine toate
activităţile, iar pe parcursul jocurilor în grup participă activ alături de alţi copii. Dacă, să
comparăm comportamentul lor iniţial şi de moment, este un rezultat foarte bun.
Atenţia noastră în gestionarea timpului după orele de şcoală este concentrată mai întâi
de toate în crearea atmosferei amicale între copii şi în dezvoltarea deprinderilor de
acceptare şi respectare reciprocă. Dacă cazul celor două surioare a fost unul din cele
mai deosebite, este necesar să menţionăm că am reuşit să vedem bune rezultate şi în
alte cazuri. Iniţial, copiii se certau mult mai mult, acum datorită organizării jocurilor in
grup sunt mult mai toleranţi, respectuoşi şi sunt bucuroşi că de fiecare dată este
evident spiritul de echipă. Copii care reuşesc să asimileze informaţia mai rapid, in
comparaţie cu perioada iniţială, sunt răbdători şi chiar încearcă calm să lămurească
colegilor neclarităţile care apar.
Experienţa noastră în cadrul Centrului Social Regina Pacis din Vărvăreuca continuă şi,
suntem convinşi că vom obţine rezultate mai mari însă, pentru moment rezultatele
sunt îmbucurătoare.
Claudio şi Carlo, voluntari,
Centrul Social Vărvăreuca
Indemnizaţii pentru studenţii şi absolvenţii fără îngrijire părintească
Studenţii şi elevii absolvenţi fără îngrijire părintească, din internate, vor beneficia
de o indemnizaţie unică de aproximativ 5000 lei. Despre aceasta a comunicat
consultantul Direcţiei învăţământ şcolar şi universitar din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Tineretului, Alexandra Zbârnea. Potrivit ei, absolvenţii şcolilor de
meserii, precum şi ai instituţiilor de
învăţământ superior, vor primi circa 10 mii lei.
„Elevii şi studenţii care nu au îngrijire
părintească primesc la începutul anului de studii
un ajutor material in valoare de 3000 mii lei
pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite
şcolare. Comparativ cu anii precedenţi,
indemnizaţiile unice şi ajutoarele materiale s-au
dublat, deoarece şi necesităţile de întreţinere a
copiilor fără sprijin au crescut”, a spus Zbârnea.
Totodată, elevii şi studenţii care se află în grija statului vor primi lunar circa 35 lei
pentru alimentaţie şi circa 500 lei pentru chirie, dacă nu beneficiază de locuinţe.
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„Dacă studenţii orfani nu au bursă lunară, ei vor primi circa 500 lei pentru elaborarea
tezelor de licenţă şi peste 130 lei pentru taxa de obţinere a buletinului de identitate”, a
precizat consultantul.
În R. Moldova există peste 58 de instituţii rezidenţiale în care studiază mai mult de
8000 de copii fără îngrijire părintească.
Sursa: INFOTAG
La Cahul a fost inaugurat un Centru pentru copiii străzii
La Cahul, a fost inaugurat Centrul pentru copiii străzii „Speranţa”, transmite Agenţia
DECA-press. Centrul îşi propune să contracareze problemele copiilor străzii prin
oferirea măsurilor de protecţie şi promovarea participării copiilor la viaţa socială a
comunităţii din care fac parte.
Centrul „Speranţa” oferă servicii de adăpostire, protecţie
şi asistenţă de care au nevoie copiii străzii. Aceştia vor
avea posibilitatea să-şi dezvolte deprinderile de viaţă
pentru integrarea ulterioară în societate, oferind abilităţile
necesare de identificare a propriul drum în viaţă.
Centrul „Speranţa” a fost deschis cu susţnerea Primăriei oraşului Cahul, Primăriei
municipalităţii Carmagnola (Italia) în parteneriat cu Asociaţia „Impuls” (Cahul) şi
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), misiunea în Republica Moldova.
Sursa: DECA-press
Comunitatea este mai deschisă faţă de copiii cu dizabilităţi, studiu
Pe parcursul ultimilor ani atitudinea faţă de persoanele cu dizabilităţi se schimbă în
una tolerantă, arată datele unui sondaj de
opinie realizat recent de către Asociaţia
Obştească “Femeia şi Copilul – Protecţie şi
Sprijin” din oraşul Criuleni. Sondajul a fost
efectuat in cadrul unui proiect de educaţie
incluzivă, susţinut de Fundaţia Soros
Moldova.
„Acum oamenii sunt mai receptivi în acordarea sprijinului persoanelor cu dizabilităţi şi
încearcă să-i susţină oferindu-le atenţie, comunicare, ajutor”, a declarat pentru InfoPrim Neo Victoria Secu, coordonator de programe in acest ONG.
Şi profesorii, şi părinţii conştientizează că apropiaţii lor au nevoie de comunicare şi
trebuie să fie integraţi în societate. Recent, o mamă a parcurs o distanţă de
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aproximativ 3 km cu copilul de 17 ani în cărucior pentru a participa la o acţiune pe care
am organizat-o, a relatat Victoria Secu.
Asociaţia “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” intenţionează ca în viitorul apropiat
să dezvolte serviciile comunitare pentru copiii cu dizabilităţi în localităţile rurale. Una
din cele mai importante realizări ale asociaţie este deschiderea Centrului de zi
„Speranţa” din or. Criuleni. Aici anual 45 de copii cu cerinţe educative speciale
beneficiază de un spectru larg de servicii de reabilitare.
Asociaţia obştească dezvoltă acest gen de activitate şi în raionul Dubăsari. Asistenţii
oferă intervenţie timpurie, prin intermediul unei echipe mobile care se deplasează în
familie şi acordă asistenţă copilului şi familiei în funcţie de necesităţi. De asemenea,
sunt deschise centre comunitare de zi în satele Dubăsarii Vechi, Hârtopul Mare,
Oxentea, şcoli şi grădiniţe incluzive în satul Măşcăuţi, satul Doroţcaia, oraşul Criuleni,
Dubăsarii-Vechi.
De asemenea, asociaţia oferă 10 celor mai vulnerabile familii care educă copii cu
dizabilităţi, pachete sociale în valoare de câte 500 lei.
Pentru a consolida toate realizările obţinute pe
parcursul celor 9 ani de activitate asociaţia va crea,
în premieră pentru Republica Moldova, un serviciu
psiho-pedagogic, prin intermediul căruia vor fi
evaluaţi şi diagnosticaţi copiii cu dizabilităţi, va fi
oferită instruire profesorilor ce lucrează cu copiii
cu dizabilităţi în clase obişnuite, sprijinindu-i in
elaborarea planurilor individuale, va fi oferit sprijin
informaţional şi juridic familiei. De asemenea, evoluţia în dezvoltare a copiilor integraţi
în şcoala generală va fi strict monitorizată.
„Este un lucru nou şi foarte complex, dar sperăm că vom reuşi, deoarece în vizorul
asociaţiei pe parcursul anilor este interesul superior al copilului, a conchis Victoria
Secu.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul Organizaţiei suedeze IM/Reprezentanţa
SOIR Moldova şi Fundaţia Soros Moldova. (IPN)
Sursa: jurnal.md
Persoanele în etate şi invalizii sunt asistaţi în cadrul unui program
guvernamental de ingrijire medico-socială la domiciliu
Peste 500 de familii din localităţile raionului Nisporeni au fost asistate la domiciliu
de grupuri de studenţi de la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie în cadrul
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unui proiect-pilot de o importanţă socială majoră, lansat de Guvernul Moldovei în
colaborare cu mai multe organizaţii neguvernamentale.
Mariana Negrean, vice-director al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie a
declarat pentru OMEGA că în cadrul acestui
proiect sunt antrenate circa 30 de studente de la
CNMF". "Studenţii sunt însoţiţi de medicipedagogi şi asistente medicale, care oferă servicii
medicale de ingrijire medico-socială la domiciliu
atât persoanelor în etate, cât şi celor cu
dizabilităţi", a specificat Negrean.
Potrivit viceministrului Sănătăţii, Boris Golovin,
proiectul social este calificat drept exemplu de
cooperare foarte reuşită dintre stat şi sectorul asociativ. "Este un proiect care
consolidează întreaga societate: atât eforturile Guvernului, cât şi ale organizaţiilor nonguvernamentale. Este o muncă activă, unde se vede şi rezultatul. Nu aş vrea să spun
lucruri rele despre unele organizaţii obşteşti, dar avem foarte multe ONG-uri care
acordă asistenţă doar pe hârtie şi nu mai mult. In schimb, in acest proiect este
implicată şi Asociaţia stomatologilor şi Asociaţia de Nursing din Moldova, care nu se
limitează doar la vorbe", a declarat pentru OMEGA, Boris Golovin.
Proiectul de îngrijire medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu disabilităţi
este aplicat de către Colegiul Naţional de Medicină (CNM) în parteneriat cu Asociaţia
de Nursing din Moldova. Programul este unul din cele trei proiecte medico-sociale
pilot, care sunt implementate din vara curentă în raionul Nisporeni. Alte două proiecte
ţin de asistenţa stomatologică pentru copii şi asistenţa consultativă specializată oferită
de către specialiştii din instituţiile medico-sanitare republicane.
Sursa: All Moldova
Centrele de sănătate din localităţile rurale au fost dotate cu utilaj performant
în cadrul unui proiect susţinut de Comisia Europeană
Centrele medicilor de familie şi Centrele de
sănătate raionale şi cele rurale, care sunt
reabilitate în cadrul proiectului Băncii Mondiale
"Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" vor fi
dotate, în totalitate cu utilaj nou şi performant,
achiziţionat în cadrul programului TACIS 2005
"Suport pentru Reforma Sănătăţii prin
Fortificarea Asistenţei Medicale Primare în
Moldova", cu susţinerea financiară a Comisiei
Europene. Valoarea utilajului este de 3,9
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milioane de euro.
Mircea Buga, vice-ministrul Sănătăţii, a declarat pentru OMEGA că pe lângă centrele
reabilitate, vor primi utilaj medical performant şi modern toate centrele de sănătate
din localităţile rurale, în dependenţă de cerere.
Potrivit lui Buga, necesitatea centrelor a fost înregistrată în cadrul unui studiu de
fezabilitate efectuat, în 2007, de Banca Mondială. Astfel, lotul de utilaj cuprinde
ecografe, electrocardiografe, analizatoare hematologice şi biochimice automate,
incubatoare cu termostat, sterilizatoare, seturi chirurgicale, măsuţe pentru examinarea
nou-născuţilor şi alte obiecte de care aveau nevoie centrele medicilor de familie.
Vice-ministrul Sănătăţii susţine că până în prezent utilajul a fost repartizat la Centrele
medicilor de familie şi Centrelor de sănătate din municipiul Balţi şi din raioanele
Sângerei, Floreşti, Soroca, Leova, Cantemir, Cahul, Cimişlia, Comrat, Vulcăneşti şi
Hânceşti. Celelalte raioane vor primi utilajul medical până la data de 10 martie curent.
Această acţiune se înscrie în programul guvernamental de dotare cu echipament a
instituţiilor medicale din republica, care are drept scop îmbunătăţirea calităţii
asistenţei medicale acordate la nivel rural.
Sursa: OMEGA
Traficarea minorilor continuă să fie o problemă acută pentru R. Moldova
Majoritatea copiilor din R. Moldova, care ajung să fie traficaţi peste hotare, sunt
impuşi să cerşească. O parte dintre aceştia sunt abandonaţi de părinţi. Unii acceptă să
plece din ţară pentru că au încălcat legea. Astfel, ajung la o înţelegere cu traficanţii,
fără să ştie ce îi aşteaptă, de fapt, în afară. Subiectul este discutat la o masă rotundă la
Chişinău.
Majoritatea copiilor moldoveni traficaţi sunt
repatriaţi din Ucraina, Rusia şi România, a spus
pentru Info-Prim Neo Maria Popovici, şefa
Secţiei minori şi moravuri din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
„În 2008 forţele de ordine au reuşit să
repatrieze 34 de copii, printre aceştia şi copii
care se ocupau cu cerşitul. Sunt cazuri când copii se rătăcesc, alţii sunt abandonaţi de
părinţi. Dar şi din Moldova sunt întorşi copii în ţara de origine. Anul trecut au existat 9
cazuri, iar in primele luni ale anului – altele 3”, a comunicat Maria Popovici.
Comparativ cu anul 2007, numărul copiilor repatriaţi este acelaşi, iar problema nu
scade din intensitate, spune oficialul de la ministerul de interne. „Un băiat de 16 a
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comis acţiuni delicvente în R. Moldova. Pentru a scăpa de pedeapsă a fugit în Ucraina
şi, ulterior, în Rusia. Odată identificat de organele din Rusia, acesta a fost repatriat. În
ţară a fost amnistiat. Am reuşit să-l încadrăm în sistemul şcolar, urmând o specialitate
de lăcătuş, iar acum căutăm posibilitatea de a-l plasa in campul muncii”, a povestit
Nelly Lelenco, şef-adjunct al Centrului de Plasament al minorilor. „După repatriere
copilul ajunge intr-un Centrul de Plasament temporar, unde beneficiază de consiliere
psihologică. Asistenţii sociali investighează
starea familiei biologice. Dacă există condiţii
pentru educare, copilul este reintegrat, sau
este găsită o altă măsură de protecţie
pentru acest copil”, a spus Nelly Lelenco.
Repatrierea copiilor se face in baza
acordurilor ministeriale intre statele CSI.
Masa rotundă „Minori – victime ale
traficului de fiinţe umane”, este organizată
de Ambasada Franţei şi Alianţa franceză din
Moldova, in cooperare cu Oficiul
Internaţional pentru Migrare (OIM).
Sursa: jurnal.md
_______________________________________________________________________
La Chişinău a avut loc primul atelier tehnic privind problemele calificărilor şi migraţiei
La Chişinău a avut loc primul atelier tehnic privind problemele calificărilor şi migraţiei,
din cadrul proiectului Fundaţiei Europene pentru Formare Profesională (ETF),
comunică agenţia NOVOSTI-MOLDOVA cu referire la serviciul de presă al Ministerului
Economiei şi Comerţului (MEC).
La discuţiile din cadrul atelierului au participat reprezentanţi ai unui şir de ministere şi
departamente din RM, precum şi experţi din cadrul ETF. S-au discutat probleme
referitoare la organizarea acţiunilor, care perfecţionează calificarea migranţilor
moldoveni, pentru a le acorda ajutor la adaptarea cu succes pe piaţa moldovenească a
forţei de muncă. În acelaşi context, prin intermediul acestui proiect, ETF işi aduce
contribuţia la implementarea cu succes a Parteneriatului pentru Mobilitate UEMoldova.
Fundaţia Europeană pentru Formare Profesională (ETF), fondată în anul 1990, cu sediul
în Turin (Italia), reprezintă un instrument al politicii externe ale Uniunii Europene.
Misiunea fundaţiei este de a acorda suport ţărilor în curs de dezvoltare cu scopul
valorificării potenţialului lor de capital uman prin reforme educaţionale şi formare
profesională.
Sursa: newsmoldova.md
_______________________________________________________________________
10

www.reginapacis.org

buletin informativ nr. 13-09

Migranţi ilegali din Moldova, reţinuţi în Transcarpatia
Grăniceri ucraineni au reţinut în regiunea
Transcarpatia 11 migranţi ilegali din Moldova, 10
femei şi un tânăr de 21 de ani, care intenţionau să
treacă hotarul cu Ungaria, titrează Ucrinform, agenţia
naţională de presă a Ucrainei.
Femeile aveau între 19 şi 50 de ani. Migranţii au
recunoscut că se deplasau în Italia pentru a se angaja
la lucru. Fiecare dintre ei urma să achite între 3 şi 4
mii de euro unor persoane care le-au promis să-i ajute
să ajungă la destinaţie.
Potrivit Serviciul de grăniceri al Ucrainei, cel mai probabil, cetăţenii moldoveni sunt
victime ale unor escroci, dat fiind că aceştia nu s-au prezentat la locul stabilit.
În total, în prima jumătate a anului, grănicerii ucraineni au reţinut 1762 de migranţi
ilegali, o treime dintre aceştia sunt originari din Republica Moldova, scrie Ucrinform in
pagina sa electronică.
Totodată, Serviciul Grăniceri al R. Moldova anunţă înt r-un comunicat de presă că
noaptea trecută pe sectorul frontierei moldo-ucrainean au fost reţinute trei persoane
care intenţionau să ajungă ilegal in unul din statele UE.
Pentru realizarea acestui scop, fără a deţine careva acte de identitate, au hotărât să
traverseze ilegal frontiera de stat în apropierea unei localităţi din nordul ţării, unde au
fost reţinuţi de către patrula de grăniceri, se precizează în comunicat. Toţi trei sunt
cetăţeni ai Republicii Moldova, de 21 şi 23 de ani. Aveau asupra lor obiecte de uz
personal, precum şi valuta diferitor state.
Sursa: jurnal.md
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Fundaţia Regina Pacis Vă invită să participaţi în
cadrul campaniei
60 capace = 1 paine
Vă rugăm să nu aruncaţi capacele din plastic! Noi le adunăm pentru a le
“transforma în pâine” pentru cei nevoiaşi.
MULŢUMIM!
Pentru a participa la această campanie, Vă rugăm să aduceţi capacele la
adresa:
Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Avram Iancu 17.

60 пробок = 1 хлеб
Пожалуйста, не выбрасывайте пластиковые пробки от бутылок! Мы
их собираем для того чтобы «превратить их в хлеб» для
нуждающихся!
СПАСИБО!
Для того чтобы участвовать в этой кампании, просим Вас принести
пластиковые пробки по адресу: мун. Кишинэу, ул. Аврам Янку 17.
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