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Situaţia social-economică  
 
În anul 2011, situaţia social-economică din Republica Moldova a continuat să fie 
una extrem de dificilă. Criza economico-financiară mondială, instabilitatea politică, 
precum  şi exodul în masă a populaţiei sunt principalii factori care au adus la 
înrăutăţirea situaţiei din Moldova, în această perioadă. 
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, numărul populaţiei stabile al 
Republicii Moldova, la 01 ianuarie 2012, a constituit 3 559 500 mii persoane (fără 
populaţia din stânga r. Nistru), inclusiv populaţia urbană – 1 485 700 persoane, iar 
populaţia rurală –  2 073 800 persoane. Conform datelor preliminare, în anul 2011, 
s-a înregistrat o scădere a numărului nou-născuţilor (vii) cu 3,2%, rata natalităţii 
constituind 11 nou-născuţi (vii) la 1000 locuitori. Mortalitatea generală s-a 
micşorat, comparativ cu anul trecut, cu 10,1%, rata mortalităţii constituind 11 
decedaţi la 1000 locuitori. Prin urmare, scăderea naturală pentru prima dată în 
ultimul deceniu, practic, a dispărut. 
 
Balanţa comercială s-a soldat cu un deficit de 2 970,0 milioane dolari SUA, cu 
28,4% mai mare faţă de cel marcat în anul 2010. 
 
Preţurile produselor alimentare au crescut în medie cu 7,4 la sută. Creşteri de 
preţuri s-au înregistrat la: ouă cu 32,3%,  zahăr cu 26,4%, lapte cu 16,8 %, brânza 
de vaci cu 13,7%, fructe proaspete cu 14,1%, votcă cu 15,3%, carne de bovine cu 
10,9%. 
Preţurile şi tarifele serviciilor prestate populaţiei s-au majorat cu 11,6%. Creşteri mai 
mari au fost înregistrate la serviciile comunal-locative cu 22,0% (inclusiv: încălzirea 
centralizată cu 42,7%, gaz natural cu 40,1%), serviciile pentru instruirea în 
instituţiile de învățământ superior cu 15,3%, serviciile pentru întreţinerea şi 
instruirea în instituţiile preşcolare cu 13,7%.  
Cea mai mare parte a cheltuielilor, tradiţional, rămâne a fi destinată necesarului de 
consum alimentar – 41,3%. Pentru întreţinerea locuinţei, o persoană în medie a 
alocat 19,8% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi 
încălţăminte – 10,2%. Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (5,2%), 
transport (5,2%), dotarea locuinţei (4,4%), comunicație (4,2%), învățământ (1,0%) 
etc. 
 
Minimul de existenţă în trimestrul III 2011 a constituit, lunar, pentru o persoană 
1386,4 lei, fiind în creştere cu 6,2% faţă de trimestrul III 2010. Majorarea minimului 
de existenţă a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare.  
 
Salariul mediu lunar pe economie, în anul 2011, a fost de circa 3 707, 00 MDL, 
ceea ce constituie circa 237, 62 euro.  
 
Pensia medie, conform datelor preliminare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 
stabilită la 01 ianuarie 2012, a constituit 873,9 lei, aproximativ 55 euro/lună. 
Numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială, la 01 
ianuarie 2012, a constituit 638,6 mii persoane, cu 11,4 mii persoane mai mult, 
comparativ cu 1 ianuarie 2011.  
Infracțiuni. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2011 au 
fost înregistrate 35 100 infracţiuni, cu 5,2% mai mult faţă de anul precedent, iar 
faţă de anul 2007 – cu 44,2%. Din numărul total de infracţiuni înregistrate, 1 003 
cazuri (3%) revin celor excepţional de grave, iar 6,1 mii cazuri (17,2%) – celor grave. 
În anul 2011, comparativ cu anul precedent, au fost înregistrate mai multe cazuri 
de infracţiuni contra familiei şi a minorilor (de 2,9 ori), în special fiind înregistrate 
478 cazuri de violenţă în familie. 
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Numărul persoanelor care au comis infracţiuni în stare de ebrietate şi în grup s-au 
majorat, respectiv cu 27,3% şi cu 20,0%. 
În aceste condiţii, protecţia categoriilor vulnerabile a devenit prioritară în spectrul 
politicilor sociale. Situaţia nevoiaşilor trebuie să fie pe agenda autorităţilor centrale 
şi locale. Fără îndoială, de atenţie deosebită atât din partea statului, cât şi din 
partea societăţii, trebuie să beneficieze copiii rămaşi acasă, ai căror părinţi se află la 
muncă peste hotarele ţării, copiii instituţionalizaţi, persoanele în etate, inclusiv, 
persoanele cu dezabilități. 
 
Misiunea Fundaţiei constă în contribuirea la soluţionarea problemelor complexe 
ale societăţii prin oferirea ajutorului moral, material, a asistenţei sociale şi în 
reintegrarea în societate a tuturor celor care sunt în condiţia de dificultate şi, în 
special, copii singuri, bărbaţi şi femei nevoiaşi/e, victime ale traficului de fiinţe 
umane, săraci, cetăţeni moldoveni emigraţi.  
 
Scopurile de bază ale Fundaţiei sunt următoarele: 
 recuperarea, primirea şi reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane, pe 

lângă informarea despre riscurile de implicare în formele ilegale de emigraţie; 
 acordarea asistenţei sociale persoanelor de orice vârstă, ce trăiesc în condiţii de 

sărăcie, prin distribuirea bunurilor de caracter umanitar, a prânzurilor calde şi a 
tot ceea ce poate fi necesar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale acestora; 

 acordarea asistenţei sociale, psihologice şi medicale minorilor care trăiesc în 
condiţii dificile, prin intermediul plasării în case-familii, reintegrării în familia de 
origine şi în structurile din teritoriu, şcolarizării şi oferirii ajutorului necesar  
pentru dezvoltarea lor; 

 susţinerea în dezvoltarea activităţilor pastorale, de catehism, de educaţie 
creştină, de caritate şi de servicii misionare pentru credincioşii Episcopiei 
Bisericii Romano-catolice  din Moldova; 

 oferirea asistenţei legale şi a informaţiei legislative pentru toţi subiecţii asistaţi; 
 realizarea, în comun cu autorităţile locale, naţionale şi ale Uniunii Europene şi a 

Consiliului Europei, a diverselor programe ce ţin de scopurile şi sarcinile 
Fundaţiei. 

 
Repere istorice 
Fundaţia Regina Pacis a început activitatea în Republica Moldova în luna august 
2000, odată cu fluxul dramatic de fete din Europa de Est, inclusiv din Moldova, 
traficate în scopul exploatării sexuale. A fost necesar să fie aplicate noi forme de 
contracarare a acestui fenomen, inclusiv, prin desfăşurarea campaniilor de 
prevenire a acestui flagel în ţările de origine, conlucrarea cu instituţiile de stat şi 
prin dialogul cu familiile din care provin victimele. 
În cadrul Fundaţiei Regina Pacis, activează o echipă de specialişti competenţi, care 
au menirea să realizeze proiectele şi iniţiativele acesteia, cu entuziasm şi credinţă, 
calităţi de care au dat dovadă şi persoanele care au pus baza prezentei organizaţii. 
Astăzi, Fundaţia Regina Pacis se poate mândri cu rezultatele activităţii desfăşurate 
prin intermediul structurilor sale în Republica Moldova, inclusiv, în  stânga 
Nistrului.  
Toate acestea generează forţe noi, consolidând credinţa şi spiritul celor de la 
Fundaţia Regina Pacis, în munca lor  cotidiană, spre beneficiul societăţii.  
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Structura Fundaţiei „Regina Pacis” 
 
Fundaţia Regina Pacis este condusă de Consiliul de Administrare, alcătuit din 
cinci persoane: 

1. Mons. Cesare LODESERTO, preşedinte; 
2. D-ul Franţ CENTORIŢCHI, consilier; 
3. D-ra Otilia SÎRBU; consilier; 
4. D-na Natalia VIERU, consilier; 
5. D-ul Gheorghe STRATAN. 

 
Activitatea financiară este controlată de Comisia de Cenzori. 
 
Evidenţa contabilă este asigurată de o companie externă PAA Tax and Legal 
Accounting. 
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ORGANUL EXECUTIV 

Director 

COMISIA DE CENSORI 
 

CENTRUL de PLASAMENT al 
COPILULUI „REGINA PACIS” 
str. Natalia Gheorghiu 23/1, 

Chişinău 

CENACLU „REGINA PACIS” 
str. Natalia Gheorghiu 23/1 

Chişinău 

CENTRUL SOCIAL 
„REGINA PACIS” 

Vărvăreuca, Floreşti 

CENTRUL SOCIAL 
„REGINA PACIS” 

or. Tiraspol, str. Gorikogo 

DIRECŢIA PROGRAME 
EDUCAŢIONALE 

 

Biroul Asistenţa la Distanţă 
și Ajutoare Umanitare 

str. Sfatul Ţării 17/32,  Chişinău 

CANTINA SOCIALĂ 
REGINA PACIS 

str. Avram Iancu 17, Chișinău 

CENTRUL de VOLUNTARIAT 
str. Testemițeanu 13/5 

Chișinău 

BIROUL DE INFORMARE 
AL PATRONATULUI ACLI 
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău 

Tax and Legal 
Accounting 
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CANTINA SOCIALĂ ŞI CENTRUL DE COMUNICARE REGINA PACIS 
 
Context 
Cantina Socială şi Centrul de Comunicare, 
pe lângă Fundaţia Regina Pacis din mun. 
Chişinău,  este o subdiviziune a Fundaţiei 
Regina Pacis (Cantina Socială), având drept 
scop distribuirea zilnică a prânzurilor calde 
persoanelor defavorizate din mun. Chişinău 
şi oferirea serviciilor de 
comunicare/socializare, (animaţie, şezători 
cu organizarea jocurilor/activităţilor în grup, 
broderie, cântece populare, obiceiuri şi 
datini strămoşeşti, etc.) şi  a asistenţei 
sociale persoanelor în etate.  
 
Obiectivele Cantinei Sociale şi Centrului de Comunicare Regina Pacis 
 Prepararea şi distribuirea hranei zilnic, gratuit, pentru toate categoriile de 

beneficiari ce constituie grupul ţintă al Cantinei Sociale; 
 Pregătirea şi asigurarea alimentaţiei copiilor-rezidenţi ai Centrului de Plasament 

al Copilului Regina Pacis; 
 Organizarea activităţilor de comunicare/socializare, informare şi consiliere a 

persoanelor singuratice în etate sau a persoanelor aflate în situaţie de risc. 
 
Beneficiarii Cantinei Sociale şi Centrului de Comunicare Regina Pacis 
 persoanele care au atins vârsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători 

legali, fără venituri sau cu venituri mici);  
 invalizii; 
 copiii până la 18 ani (din familiile numeroase, monoparentale şi din alte familii 

vulnerabile, în baza anchetelor întocmite de secţiile teritoriale de asistenţă 
socială şi protecţia familiei). 

 
Activităţile realizate în cadrul Cantinei Sociale 
Ideea de a deschide o Cantină Socială în mun. 
Chişinău, a fost generată de lansarea proiectului 
„Punctele de Distribuţie a Prânzurilor calde”, din 17 
martie 2003,  care aveau drept scop combaterea foamei 
în rândurile oamenilor nevoiaşi. În urma unei ample 
evaluări a costurilor şi rezultatelor proiectului Punctele 
de Distribuţie a Prânzurilor, a fost luată decizia de a 
reorganiza acest proiect în Cantina Socială şi Centrul 
de Comunicare Regina Pacis. Cu susţinerea donatorilor 
locali şi străini, a fost posibilă şi renovarea imobilului 
vechi din Chişinău, str. Avram Iancu 17, amenajarea şi 
dotarea acestuia cu utilaj performant, conform 
cerinţelor legislaţiei în vigoare. Reorganizarea s-a 
constat a fi una eficientă, atingând un nivel superior. 
 
Astfel, pe data de 17 martie 2011, în centrul capitalei, 
Chişinău, str. Avram Iancu 17,  a avut loc inaugurarea 

localului Cantinei Sociale, având drept obiectiv oferirea unui prânz mai bun 
persoanelor sărace, care din diferite motive obiective, nu reuşesc să-şi asigure 
hrana. Pe lângă Cantina Socială, a fost deschis şi Centrul de Comunicare Regina 
Pacis, unde beneficiarii sunt ajutaţi să depăşească momentele de singurătate, 
având parte de asistenţă socială. Comunicând cu voluntarii şi adolescenţii de la 
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Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” şi-au făcut noi prieteni, astfel, 
alinându-şi povara anilor.  
 
Cu suportul International Women’s Club of Moldova, Centrul de Comunicare a fost 
dotat cu mobilier nou, TV, DVD şi alt utilaj necesar pentru realizarea activităţilor 
preconizate.  
 
Evenimentul de inaugurare a Cantinei Sociale şi Centrului de Comunicare Regina 
Pacis, a fost înalt apreciat de beneficiari şi de oficialităţile Uniunii Europene şi ale 
Republicii Moldova. La deschiderea Cantinei Sociale, au fost prezenţi prim-ministrul 
Vlad FILAT, Ambasadorul Republicii Italiei în Moldova, E.S. Stefano De LEO, 
Ambasadorul UE, E.S. Dl. Dirk SCHUBEL ş.a.  
 
Cei prezenţi au menţionat importanţa 
proiectului, contribuţia lui la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor nevoiaşe. E.S. Dirk 
Schubel a menţionat: „Această iniţiativă este 
în deplină concordanţă cu programul realizat 
de noi, în Republica Moldova, în vederea 
reducerii sărăciei. Uniunea Europeană 
susţine pe deplin aceste eforturi şi iniţiative şi 
în continuare va susţine activitatea Fundaţiei 
Regina Pacis”. 
 
Aşadar, Cantina Socială îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu toate cerinţele 
legislaţiei în vigoare,  dispune de toate autorizaţiile necesare.  
La Cantina Socială iau prânzul persoanele fără adăpost, restul beneficiarilor îşi iau 
prânzul la pachet. Capacitatea maximă a Cantinei este de 400 de persoane, zilnic. 
Peste 50% din beneficiari au fost înscrişi în listele Cantinei, în urma demersurilor 
parvenite de la: Direcţia de Asistenţă Socială Chişinău, Direcţia Protecţiei Copilului, 
Asociaţia RADIO ECRAN, Asociaţia Invalizilor din sect. Râşcani, Centrul comunitar 
VATRA şi alte organizaţii statale şi nonguvernamentale. 
 
Prânzul distribuit este compus din felul I, felul II şi o pâine. Felul I, de obicei, este 
supă, borş sau zeamă. Felul II este un terci sau paste făinoase fierte cu peşte, carne 
sau ou. În fiecare zi se dă un adaos la felul II. 
 

Meniul Cantinei Sociale este alcătuit  
ţinându-se  cont  de opţiunile/preferinţele 
beneficiarilor cu respectarea valorii calorice 
a hranei oferite.  
 
Pe lângă activitatea de bază, asigurarea 
zilnică a persoanelor nevoiaşe cu prânzuri 
calde, în cadrul Cantinei Sociale, se mai  
organizează diverse activităţi de 
sensibilizare şi solidarizare a comunităţii, 
agenţilor economici, autorităţilor publice 

etc., prin majorarea gradului de participare.   
Astfel, pentru al cincilea an consecutiv, la început de vară, Fundaţia Regina Pacis a 
organizat evenimentul ”Day of Solidarity” (Ziua Solidarităţii). În acest an, 
evenimentul a fost organizat în cadrul Cantinei Sociale, în colaborare cu 
International Women's Club of Moldova şi comunitatea italiană din Chişinău. De 
această dată, au fost invitaţi bătrâni singuratici, persoane nevoiaşe, beneficiari ai 
serviciilor Fundaţiei ş. a. A fost pregătită o masă cu bucate speciale, pentru a aduce 
sărbătoare în inimile celor trişti. Beneficiarii evenimentului au fost deserviţi de către 
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reprezentaţii IWC of Moldova şi comunitatea italiană. Doamna Keit SHANNON a 
menţionat că sărbătoarea nu se reduce la o simplă masă de binefacere, ci 
reprezintă şi un moment important de comunicare.  
 
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti, Cantina Socială a distribuit 
beneficiarilor circa 425 de pachete cu dulciuri, prăjituri, cozonaci, sucuri, fructe şi 
alte bucate tradiţionale. 
 
Prezentarea statistică a rezultatelor Cantinei Sociale 

 
Obiectivele propuse pentru anul 2012 
Ţinând cont de faptul, că activitatea desfăşurată este asigurată de bugetul auster al 
Fundaţiei Regina Pacis şi de prognoza economiei din ţară, ne propunem, pentru anul 
2012, să căutăm şi alte surse de finanţare pentru continuitatea activităţii. Vom 
promova un program de atragere a fondurilor autohtone, expediind scrisori de 
invitaţie companiilor, cu scopul de a sensibiliza şi a acorda suport Cantinei Sociale, 
în mod special, în formă de produse alimentare.  
În anul 2012, vom căuta surse ce vor permite distribuirea zilnică a unui număr mai 
mare de prânzuri pentru a face faţă creşterii continue a numărului de persoane 
flămânde, ce trăiesc în condiţii de extremă sărăcie. 
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CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI  
„REGINA PACIS”  

Context 
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” din mun. Chişinău  este o 
subdiviziune a Fundaţiei Regina Pacis, cu statut juridic separat. 
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” asigură copiii rămași orfani și din 
familiile social vulnerabile, pe o perioadă determinată, cu loc de trai, îngrijire 
individualizată, reabilitare, educaţie, asistenţă juridică, psihologică, supraveghere 
medicală, precum şi formarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 
competenţelor sociale pentru pregătirea ulterioară a copiilor în scopul (re)integrării 
familiale şi sociale. 
 
Obiectivele: 
• asigurarea protecţiei, întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea multilaterală a copiilor 
aflaţi în dificultate (a copiilor care sunt separaţi temporar sau definitiv de părinţi) în 
conformitate cu particularităţile de vârstă şi standardele minime de calitate;  
• oferirea asistenţei medicale  şi menţinerea stării de sănătate, recuperarea, 
îngrijirea şi supravegherea permanentă a copiilor; 
• asigurarea  accesului  copiilor la informaţie, la  instruire, educaţie formală şi non-
formală, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării 
sociale; 
• facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau 
adoptatoare şi în comunitate; 
• monitorizarea situaţiei post-integratoare a copilului şi a familiei în care acesta 
este (re)integrat. 
 
Beneficiarii: copii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, copii aflaţi în dificultate  
sau/şi  situaţie de risc, separaţi temporar sau definitiv  de părinţi, copii ai  străzii, 
copii din familii defavorizate. 
Beneficiarii indirecţi ai CPC „Regina Pacis” sunt familiile şi alte rude ale copiilor ce 
se află  în plasament.  
 
Echipa multidisciplinară a Centrului. În scopul asigurării tuturor necesităţilor 
copiilor aflaţi în plasament, în Centru activează o 
echipă multidisciplinară, în următoarea componenţă:    
• managerul Centrului; 
• asistent social/educator -3; 
• psiholog; 
• medic terapeut; 
• profesor de muncă. 
 
Activităţi realizate în cadrul Centrului de 
Plasament al Copilului „Regina Pacis”. Anul 2011 
pentru Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost marcat de 
numeroase activităţi şi evenimente importante, organizate pentru copiii ce 
beneficiază de serviciile Centrului.  
Graţie eforturilor echipei multidisciplinare a Centrului, au fost realizate sarcinile şi 
obiectivele, conform planului de acţiuni aprobat pentru anul 2011.  
 
În cadrul activităţilor formative şi cultural-distractive, au fost organizate: 
 cercul de muzică; 
 atelier pentru prelucrarea artistică a lemnului; 
 atelier de manufactură: felicitări în diverse tehnici moderne, lucrări din 

mărgele, lucrări din dantele, cruciuliţe; 
 ore de limba italiană;  
 tabăra de vară în perioada estivală; 
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 excursii şi picnicuri; 
 competiţii sportive: atletică uşoară, fotbal, volei, baschet; 
 activităţi cultural–artistice: TVC, concursuri, competiţii, activităţi tematice;  
Pe lângă activităţile desfăşurate în cadrul Centrului, copiii au avut posibilitatea să 
frecventeze şi 2 cercuri sportive în afara Centrului:  
 secţia sportivă de atletică uşoară a Colegiului Tehnic; 
 secţia sportivă la bazinul Complexului sportiv „Dinamo”. 

 

 
  

Copiii Centrului de Plasament au mai beneficiat şi de alte activităţi, 
organizate în afara CPC „Regina Pacis”:  

- au participat la un concert cu genericul ”Mărțișor 2011”, ce s-a petrecut la  
      Filarmonica Naţională; 
- au privit un program sportiv prezentat de acrobaţi, în incinta Colegiului 

Tehnic; 
-  au vizitat 3 muzee din mun. Chişinău: Muzeul de Arte Plastice, Muzeul 

Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Muzeul Armatei Naţionale; 
- au fost spectatori la concertul dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, 

organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), prezentat de Centrele de 
Creaţie din municipiu și de artiştii autohtoni; 

- au fost invitaţi în ospeţie la copiii de la Centrul de Reabilitare pentru Copii cu 
Dezabilităţi „Atenţie”, care au prezentat un program artistic; 

- s-au odihnit la tabăra de vară la Centrul Social „Regina Pacis”, din satul 
Vărvăreuca, raionul Floreşti, au mers în excursie la peşteră, au organizat 
jocuri distractive în parcul din localitate şi la râul Răut, s-au implicat activ şi 
în prepararea bucatelor, lucrări de gospodărie şi menaj; 

- au participat la activitatea  artistică “Prin cântec noi slăvim părinţii”, 
desfășurată în Centrul Comunitar pentru Copii “Convorbitorul” al DPDC din  
sect. Ciocana; 

- au participat la activitatea tematică „Frunză de toamnă”;  
- au participat la TVC- ul intitulat „Copilărie, dulce melodie”, formând echipa 

„Fulguşor” şi au concurat cu echipa „Prietenii” de la Centrul de Zi pentru 
Copii şi Tineri;  

- au fost în excursie la întreprinderile S.A. 
“Franzeluța”şi fabrica de confecţie a hainelor 
,,Stag”, având posibilitatea de a cunoaşte 
tehnologiile şi utilajele moderne de panificaţie 
şi de producere a îmbrăcămintei pentru 
export; 

- au prezentat un spectacol de revelion - 
carnaval al personajelor din poveşti ,,În feeria 
poveştilor de iarnă”. Scenariul spectacolului a 
fost divers şi cu mult simţ al umorului, colinde, poezii, jocuri distractive, etc.; 
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-  au primit colindători din comunitate, iar surpriza sărbătorilor de iarnă 
pentru copiii CPC „Regina Pacis” a fost distracţia şi experienţa nouă de la 
patinoarul ,,ICE Bravo”.  

 
Au fost organizate şi activităţi de lectură, ce contribuie la dezvoltarea inteligenţei şi 

a gândirii critice a copiilor. Au citit texte şi au 
analizat morala acestora, au pus în discuţie ideile 
principale şi au  descris protagoniştii. Asemenea  
activităţi au un impact esenţial asupra stimulării  
interesului de a expune propriile viziuni, adoptând o 
atitudine critică şi găsind o soluţie în problema 
abordată. 
 
De asemenea, în perioada anului 2011 copiii din 

cadrul Centrului au fost vizitaţi de voluntarii din Italia PELUGO, provincia Trento şi 
Verona. 16 voluntarii au venit cu scopul de a face schimb de experienţă,  dar şi să 
cunoască viaţa copiilor. 
 
Ţinem să menţionăm că pe lângă tot spectrul de servicii sociale, psihologice, 
medicale, etc., ce sunt oferite copiilor în cadrul CPC „Regina Pacis”, o atenţie 
deosebită se acordă dezvoltării multilaterale a personalităţii copiilor aflaţi în situaţie 
de risc, prin diverse activităţi de formare a personalităţii integre, capabile să facă 
faţă exigenţelor vieţii mature. Copiii sunt implicaţi 
activ în activităţile cotidiene ale CPC „Regina Pacis” 
(curăţenie, prepararea bucatelor servirea mesei, etc.). 
Un exemplu relevant în acest sens este activitatea  ce 
ţine de lucrările grădinăritului, desfăşurate în 
perioada sezonieră:  pregătirea şi afânarea solului, 
plantarea răsadului, prăşitul, udatul, strângerea 
recoltei şi prepararea bucatelor din legumele 
crescute şi  strânse de ei înşişi. Experienţa căpătată 
le va fi de folos în viitor, formându-le aptitudini şi 
deprinderi  utile ce îi disciplinează, le dezvoltă 
asiduitatea, răbdarea, ajutându-i să înţeleagă preţul muncii sale.  
 
Activităţile copiilor din Centru au fost reflectate în mass-media. Postul de 
televiziune TVC 21 a realizat o emisiune -„Teenagers” despre viaţa copiilor din CPC 
„Regina Pacis”. 
 
Serviciul de asistenţă socială  
Evidenţa şi completarea dosarelor copiilor : (instrumente de lucru pentru dosare - 
anchete sociale, studii de caz, rapoarte de vizită la domiciliu, planuri individualizate 
de asistenţă, etc.) – pentru 28 copii; 
Actul de examinare a condiţiilor social-locative – 18 copii. 
Perfectarea actelor de identitate şi a altor documente specifice cazului: 
adeverinţa de naştere F-3NAa -1 copil ; 
perfectarea buletinului de identitate – 1 copil; 
prelungirea gradului de invaliditate – 1 copil; 
perfectarea dosarului pentru adopţie -1 copil; 
obținerea  ajutorului material la şcolarizare – 5 copii; 
obținerea indemnizaţiilor de tutore – 2 copii; 
includerea în listă  la apartament social – 2 copii; 
privatizarea spaţiului locativ şi trecerea bunului imobil pe numele beneficiarului -
1 copil. 
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Asigurarea  accesului  copiilor la informaţie, educaţie formală şi non-formală 
 monitorizarea frecvenței şi reuşitei şcolare – 28 copii; 
 organizarea activităţilor educativ-instructive în cadrul Centrului – 26 activităţi;   
 frecventarea secţiei de atletică uşoară la Colegiul Tehnic – 11 copii ; 
 frecventarea lecţiilor de înot la bazinul complexului sportiv „Dinamo” - 4 copii. 
 
Acordarea asistenţei specializate în scopul  (re)integrării  în familie /societate: 
oferirea suportului informaţional şi asistențial  pentru identificarea şi chiria 
spaţiului locativ – 4 copii; 
oferirea asistenţei necesare în căutarea locurilor de muncă – 3 copii; 
acordarea asistenţei şi suportului necesar în (re)stabilirea relaţiilor  copil – familie 
biologică/extinsă – 13 copii ; 
restabilirea actelor pierdute pentru imobil şi privatizarea imobilului – 4 beneficiari; 
oferirea suportului în reorientarea profesională – solicitarea bursei de studii la 
cursuri specializate de bucătar – 2 beneficiari. 
 
Activităţi de monitorizare post - (re)integrare în familie sau comunitate: 
monitorizarea beneficiarilor integraţi  în societate – 4 tineri; 
monitorizarea  copiilor integraţi în familia biologică sau extinsă – 9 copii. 
 
Serviciul de asistenţă medicală 
administrarea tratamentului în dependenţă de diagnoze stabilite copiilor  - 52 
tratamente; 
administrarea tratamentului copiilor cu patologii cronice – 11 copii; 
au fost spitalizaţi – 6 copii; 
examinaţi prin Reacţia Mantou sau MRG – 30 de copii;  
colectarea analizelor –  30 de copii; 
consultaţii/examinări la medici de profil şi cabinetul de triaj – 30 de copii; 
vaccinaţi – 21 copii. 
Medicul terapeut a verificat sistematic calitatea nutriţională şi a realizat activităţi 
informative la educaţia pentru sănătate, respectarea şi evaluarea condiţiilor de 
igienă. 
 
Serviciul de asistenţă psihologică  
16 copii şi 5 adulţi au beneficiat de asistenţă psihologică în cadrul CPC„Regina 
Pacis”: 

  consiliere psihologică individuală – 82 şedinţe; 
  intervenţii psihologice de grup – 17 şedinţe; 
  evaluarea psihologică – 8 copii; 
 testarea copiilor cu privire la stabilirea intereselor profesionale – 1 copil; 
 activităţi de informare şi de consiliere în orientarea profesională (informare 

privind alegerea profesiei, şcolile profesionale, determinarea carierei 
profesionale) - 1 copil; 

 activităţi de informare cu privire la comunicare, stabilirea şi menţinerea 
relaţiilor interpersonale optime cu semenii şi adulţii – 13 copii; 

 depăşirea complexului de inferioritate – 7 copii; 
 diminuarea agresivităţii faţă de colegi şi adulţi – 11 copii. 
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Prezentarea statistică a situaţiei beneficiarilor aflaţi în plasament pe perioada 
anului 2011 
 

 
Obiectivele pentru anul 2012 
Ne propunem în anul 2012 să continuăm asigurarea copiilor din familiile social 
vulnerabile, copiii străzii și cei rămași fără părinți cu loc de trai, îngrijire 
individualizată, reabilitare, educaţie, asistenţă juridică, psihologică, supraveghere 
medicală, precum şi dezvoltarea și formarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 
competenţelor sociale pentru viața adultă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Mişcări efectuate în cadrul instituţiei Total 
2010 

Total 
2011 

1 Numărul total de copii plasaţi în instituţie 9 28 
2 Numărul de copii reintegrați în societate 4 4 
3 Numărul de copii reintegrați în familia biologică 2 6 
4 Numărul de copii transferați în altă  instituție rezidenţială 0 3 
5 Numărul de copii transferați cu studiile in afara republicii 5 2 
6 Numărul de copii încadraţi în câmpul muncii 0 3 
7 Numărul de copii transferaţi cu studiile în altă instituţie de învățământ 0 5 
8 Copii plasaţi prin cererea  temporară a părinţilor  13 

9 

Conform statutului juridic al copilului 
 copii orfani 1 1 
 copii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturi părinteşti 12 6 
 copii plasaţi prin cererea temporară a părinţilor 7 6 

10 

Ocupaţia copiilor aflaţi în Centru: 
 şcolarizaţi: 9 25 

- instituţia de învăţământ, ciclul gimnazial 12 7 
- scoală profesională  5 3 
- şcoală auxiliară 1 0 
- şcoală polivalentă profesională 1 0 

 neşcolarizaţi 0 2 
 încadraţi în câmpul muncii 0 3 

11 C  c       Copii monitorizaţi după integrare 0 13 
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ASISTENȚA LA DISTANŢĂ 
 
Fundația Regina Pacis, începând cu luna martie 2003, a lansat proiectul “Asistenţa 
la Distanţă”, care are drept scop acordarea suportului material copiilor ce provin 
din familii social vulnerabile, în special, familiilor cu mulți copii, precum și copiilor 
orfani din  Centrele de Plasament. Acest proiect este implementat în parteneriat cu 
Asociaţia “Ave Maria Nostra Speranza” din or. Mantova (Italia).  
 
Obiective: 
 acordarea suportului familiilor nevoiaşe ce fac parte din grupul de risc și copiilor 

orfani instituționalizați, precum și copiilor 
străzii; 

 prevenirea abandonului copiilor de către 
familiile nevoiașe din grupul de risc prin 
susținerea acestora; 

 sensibilizarea opiniei publice privind situaţia 
copilului şi a familiei aflate în dificultate. 

 
Beneficiari:  
 copii din familii monoparentale și familii cu 

mulți copii; 
 copii din familii dezorganizate; 
 copii orfani şi rămaşi fără ocrotirea părintească; 
 copii invalizi; 
 copiii străzii, inclusiv care cerşesc şi 

vagabondează; 
 copii ce utilizează droguri şi substanţe toxice; 
 
Rezultate 

Pe parcursul anului 2011, 186 de copii, beneficiarii 
proiectului “Asistenţa la Distanţă”, au fost vizitaţi de către 
colaboratorii Fundaţiei Regina Pacis de șase ori. De fiecare 
dată când au fost întreprinse vizitele în familiile acestora 
sau acolo unde locuiesc, beneficiarii au primit în formă de 
donație, pachete ce conțineau produse alimentare, 
produse igienice, rechizite şcolare, încălţăminte şi 
îmbrăcăminte.  
În perioada de raportare, beneficiarii şcolarizaţi al acestui 
proiect sau cei ce frecventează grădiniţa de copii au mai 
avut parte de suport financiar pentru acoperirea 
cheltuitelor ce ţine de procesul educativ.  
 

Tabela produselor distribuite beneficiarilor: 
 

Pr
od

us
e 

al
im

en
ta

re
 Produse Cantitatea Beneficiari 

Paste făinoase 1 488 kg 186 pers 
Biscuiţi 278 kg 155 pers 
Pască 93 buc 93 pers 

Bomboane 20 kg 93 pers 
Conserve din peşte 155 buc 155 pers 
Conserve din carne 155 buc 155 pers 

Ceai 155 buc 155 pers 
Zahăr 93 kg 93 pers 
Hrişcă 93 kg 93 pers 

Pr
od

us
e 

ig
ie

n
ic

e 

Şampon 93 buc 93 pers 
Pastă de dinţi 93 buc 93 pers 

Periuţe de dinţi 93 buc 93 pers 
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Săpun de corp 93 buc 93 pers 
Săpun de rufe 93 buc 93 pers 
Gel de veselă 93 buc 93 pers 

Îm
br

ăc
ăm

in
te

 

Haine de vară 416 kg 93 pers 
Haine de iarnă 610 kg 93 pers 

Încălţăminte de iarnă nouă 62 per 62 pers 
Încălţăminte de vară nouă 62 per 62 pers 

Chipiuri 31 buc 31 pers 
Jucării 74 buc 62 pers 

R
ec

hi
zi

te
  

şc
ol

ar
e 

Rucsacuri 31 buc 31 pers 
Caiete 1395 buc 93 pers 

Set de creioane 72 buc 62 pers 
Pixuri 200 buc 62 pers 
Rigle 31 buc 31 pers 

Radiere 80 buc 62 pers 
Compasuri 31 buc 31 pers 

 
Proiectul „Asistenţa la Distanţă” are menirea şi în 
continuare să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a copiilor din familiile social vulnerabile, cu 
suportul donatorilor şi agenţilor economici, care nu 
rămân indiferenți, le pasă de soarta şi problemele cu 
care se confruntă familiile defavorizate. 
 
Pentru anul 2012, Fundația Regina Pacis intenționează 
să intensifice suportul beneficiarilor din cadrul 
proiectului ”Asistența la Distanță”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
Fundația Regina Pacis   Raport de activitate 2011 

CENTRUL SOCIAL REGINA PACIS din satul Vărvăreuca, raionul Floreşti 
“CASA DEGLI AMICI di MARIO” 

 
Context 
 Centrul Social Regina Pacis din s. Vărvăreuca, r-ul Floreşti, în continuare, a fost 
creat prin decizia Consiliului de Administrare al Fundaţiei Regina Pacis PV03/08 
din 11.02.2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective: 
 distribuirea zilnică a prânzurilor calde persoanelor nevoiaşe; 
 distribuirea ajutoarelor umanitare; 
 organizarea orelor de meditaţie şi a altor activităţi extraşcolare pentru copii 

din teritoriu; 
 organizarea taberelor de vară pentru copii şi adolescenţi cu participarea 

tinerilor voluntari-animatori din Italia. 
 
În anul de raportare 2011, având un buget auster, activitatea Centrului, a fost 
redusa, în comparaţie cu anul 2010. Pentru anul 2011, conducerea Fundației 
Regina Pacis, a luat decizia de a continua activitatea Cantinei Sociale, unde, de luni 
până vineri inclusiv, au fost oferite prânzuri calde pentru persoane nevoiaşe din 
satul Vărvăreuca şi s. Stârceni, raionul Floreşti. 
 
Beneficiari: 

 persoane nevoiaşe; 
 invalizi; 
 pensionari; 

 
Activităţi: 
Bucatele au fost pregătite la cantina Centrului Social şi au fost distribuite 
persoanelor nevoiaşe care, din diferite motive, au necesitate stringentă de a 
beneficia de prânzuri calde. Listele beneficiarilor sunt, preventiv, aprobate o dată la 
două luni, de către Directorul Fundaţiei Regina Pacis cu votul consultativ al 
Primarului din satul Vărvăreuca.  
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Rezultate: 
 125 persoane nevoiaşe; 
 6 300 prânzuri; 
 250 pachete cu produse alimentare; 
 1700 kg. haine, îmbrăcăminte etc.      

 
Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

2011 
Zile lucrătoare 18 20 22 21 20 22 23 19 22 22 21 22 252 
Prânzuri zilnic produse 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 
Persoane alimentate per 
lună 

450 500 550 525 500 550 575 475 550 550 525 550 6 300 

 
Categoria de beneficiari pentru fiecare lună 
Pensionari 16 16 16 13 13 13 12 12 14 14 15 15 70 
Invalizi 7 7 7 6 6 6 9 9 6 6 6 6 34 
Persoane vulnerabile 2 2 2 6 6 6 4 4 5 5 4 4 21 
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PROGRAME EDUCAŢIONALE 
 

Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!”  
Context 
 Începând cu data de 01.01.2011 până la 31.12.2011Fundația Regina Pacis a 
continuat implementarea Proiectului „Copilul de azi – Viitorul de mâine!” în 
instituţiile de învăţământ preuniversitar din zona de nord a Moldovei, cu suportul 
financiar al Asociației RENOVABIS, Germania. Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de 

mâine!” s-a derulat în două etape, conform 
proiectului: în prima etapă s-au desfăşurat 
seminare teoretico-practice de instruire şi 
formare a cadrelor didactice (directori educativi, 
psihologi şi diriginţi de clase) din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din raioanele 
Drochia, Sângerei, Ialoveni, Orhei, Şoldăneşti, 
Rezina, Criuleni şi Chişinău. În a doua etapă a 
proiectului au fost desfăşurate training-uri de 
informare, de o zi, destinate tinerilor din medii 
defavorizate din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar din raioanele menţionate mai sus. 
 
SCOPUL: 
Realizarea acţiunilor de contracarare a fenomenului migraţiei în Republica Moldova 
prin sensibilizare, informare şi conştientizare de către populaţie, în special, a 
tinerilor, migranţilor şi altor grupuri vulnerabile, a riscurilor şi consecinţelor 
migraţiei ilegale. 
 
Obiective: 

 mediatizarea problematicii şi reflecţiilor despre migraţia reală şi riscurile ei, ca 
urmare a implementării proiectului "Copilul de azi – Viitorul de mâine!"; 

 crearea şi instruirea a 9 grupe de formatori-voluntari, cel puţin 270 de 
persoane, în  domeniu, care vor promova activităţi de informare, prevenire a 
fenomenului migraţiei ilegale în  raioanele: Drochia, Sângerei, Ialoveni, 
Orhei, Şoldăneşti, Rezina, Criuleni şi Chişinău; 

 instruirea şi realizarea a 27 sesiuni de training, cu genericul  „Fiind informat 
– vei fi protejat” despre realităţile migraţiei şi riscurile ei, destinat  
adolescenţilor, tinerilor, persoanelor din grupul de risc de la 14 până la 20 de 
ani, (900 de persoane) din raioanele Drochia, Sângerei, Ialoveni, Orhei, 
Şoldăneşti, Rezina, Criuleni şi Chişinău; 

 realizarea Conferinţei municipale a psihologilor şcolari cu genericul 
„Abordarea psihologică a fenomenului „copilul singur acasă” din cadrul 
proiectului “ Copilul de azi – Viitorul de mâine!”, la care au participat 120 de 
persoane. 

 
Beneficiarii proiectului au fost 2 grupuri de bază: 

• tineri cu vârsta de la 12 până la 20 de ani şi membrii familiilor; 
• agenţi educaţionali (funcţionari publici din APL, cadre didactice, psihologi,  
    asistenţi medicali, asistenţi sociali). 

In total: beneficiari direcţi circa 1170 persoane şi beneficiari indirecţi 3510 de 
persoane.  
Aria geografică: proiectul şi-a desfăşurat activitatea în localităţilor rurale din 
raioanele: Drochia, Sângerei, Ialoveni, Orhei, Şoldăneşti, Rezina, Criuleni şi 
Chişinău, reţea deja creată de către Fundaţia Regina Pacis, în scopul promovării 
altor programe educaţionale, implementate anterior. 
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Rezultate:  
- participanţi direcţi 

 10 training-uri de o zi realizate pentru cadre didactice, directori adjuncţi, 
psihologi, asistenţi sociali din raioanele: Râşcani, Drochia, Glodeni, Sângerei, 
Ialoveni, Orhei, Şoldăneşti, Rezina, Criuleni şi Chişinău; 

 270 de participanţi (directori adjuncţi, psihologi, asistenţi sociali) instruiţi în 
cadrul Proiectului  „Copilul de azi – 
Viitorul de mâine!”, în calitate de 
formatori; 

 27 de training-uri de o zi, realizate 
pentru adolescenţii şi tinerii din 
localităţile rurale: gimnaziile 
Pociumbeni, Liceul Teoretic (LT) Recea 
din raionul Râşcani şi gimnaziul din 
Râşcani; LT Hâjdieni, LT „Vasile 
Coroban” şi gimnaziul Duşmani din 
raionul Glodeni; gimnaziile Gribova, 
Dominteni şi Hăsnășenii Mari din 
raionul Drochia; LT „Nicolae Casso” din s. Chişcăreni, LT „V. Alecsandri” din 
s. Drăgăneşti, LT din s. Prepeliţa, raionul Sângerei; Tabăra de vară „Andrieş” 
din s. Ivancea şi „Dumbrava” din raionul Orhei; LT Olişcani, LT Răspopeni şi 
gimnaziul Chipeşca din raionul Şoldăneşti; gimnaziul Mateuţi, LT „Alexandru 
cel Bun”din raionul Rezina şi LT „Evrica” din Râbniţa; gimnaziile Ialoveni, 
Sociteni şi LT Ruseştii Noi din raionul Ialoveni; LT „N. Donici”, LT Boşcana şi 
LT Oniţcani din raionul Criuleni. 

 810 adolescenţi şi tineri instruiţi în cadrul proiectului „Copilul de azi – 
Viitorul de mâine!” care, ulterior, au realizat sesiuni de trening similare cu 
semenii lor; 

 realizarea Conferinţei municipale a psihologilor şcolari cu genericul 
„Abordarea psihologică a fenomenului „copilul singur acasă” cu participarea 
a 120 de psihologi din mun. Chişinău şi din suburbii. 

 - participanţi indirecţi 
 810 participanţi (directori adjuncţi, psihologi, asistenţi sociali) informaţi în 

cadrul proiectului „Copilul de azi – Viitorul de Mâine!” şi instruiţi în calitate 
de formatori-voluntari; 

 2430 de adolescenţi şi tineri informaţi în cadrul proiectului „Copilul de azi – 
Viitorul de mâine!”; 

 360 de participanţi informaţi în urma realizării Conferinţei municipale a 
psihologilor şcolari cu genericul „Abordarea psihologică a fenomenului 
„copilul singur acasă”. 
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BIROUL DE INFORMARE AL PATRONATULUI ACLI 
 

Oficiul Patronatului ACLI din Chişinău a fost format în temeiul acordului semnat 
la 14 decembrie 2009, între Fundaţia Regina Pacis şi Patronatul ACLI, cu sediul 
la Roma (Italia). Acordul dat, prevede colaborarea pentru furnizarea informaţiei si 
consiliere pentru migranţi şi cetăţenii moldoveni, in conformitate cu Statutul 
Patronatului, în raport cu legea italiană privind imigrarea în Italia şi țările UE.   
Începând cu 01 ianuarie 2010, activităţile din cadrul acordului au fost efectuate 
la sediul Fundaţiei Regina Pacis din Chişinău, str. Sfatul Ţării 17/32.  
 
Obiectivele generale: 
Obiectivul principal al acestui acord este de a oferi asistență competentă gratuită 
tuturor celora care au nevoie de: 

 informaţii cu privire la modul de intrare pe teritoriul Italiei,  
 programări la serviciul Consular al Ambasadei Italiei în Republica Moldova; 
 informaţii cu privire la procedurile ce trebuie respectate, după intrarea pe 

teritoriul Italiei (Ghișeul unic, Poliţia, Primăria, Servicii de asistență 
sanitară, integrare şcolară pentru minori, etc.); 

 informaţii cu privire la contribuţiile sociale în Italia alocate fondului de 
pensii (extrase, verificarea plaților, contribuţiilor, calcularea pensiilor,litigii la 
locul de muncă);  

 informaţii despre prevederile legale ale Republicii Italiene, în domeniul 
muncii, securităţii sociale, fiscale, dreptului familiei și asistenţei sociale. 

 
Dinamica numărului de solicitanţi  
In anul 2011, oficiul Patronatului ACLI din Chișinău, pe lângă Fundația Regina 
Pacis, a înregistrat o creștere a numărului beneficiarilor. 
Diagrama reprezintă numărul de cereri primite în anul 2011, în comparaţie cu anul 
2010, pentru fiecare lună în parte. 

 
 
In total, numărul beneficiarilor care au primit asistenţă la oficiul Patronatul ACLI 
din Chișinău, în anul 2011, este de 7.061 persoane.  
Ca şi în anul 2010, în toate cazurile, beneficiarul este înregistrat o singură dată, pe 
când beneficiază de 2 – 6 asistenţe, în funcție de complexitatea solicitărilor. 
 
Tipurile de solicitări în perioada raportată  
Tabelul reflectă tipologia solicitărilor. Cea mai frecventă solicitare întâlnită este 
pentru obţinerea vizelor de intrare în Italia. În majoritatea cazurilor, cetăţenii au 
solicitat să fie ajutaţi în formularea corectă a cererilor sau pentru fixarea timpului și 
a zilei pentru prezentarea la Ghişeul de vize al Ambasadei, obținerea informaţiilor 
cu privire la documentele necesare instituțiilor de resort ale Republicii Moldova. 
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Tipologia solicitărilor 2010 2011 
Viza pentru reîntregirea familiei cu cetățeni moldoveni 1 177 1 449 
Viza pentru turism 1 812 2 847 
Vize pentru studii universitare 91 259 
Viza în calitate de angajat 128 1 346 
Viza pentru afaceri 33 113 
Viza pentru muncă sezonieră 303 307 
Viza pentru reîntregirea familiei cu cetățean comunitar (UE) 173 266 
Completarea formularelor Shengen 2 844 4 801 
Programări consulare 3 671 7 061 
Cerere de revocare a expulzării 27 0 
Informație, asistenţă diversă 545 466 
Îngrijire medicală 0 3 
Pensii 0 2 

 
Tipologia vizelor solicitate 
Pe parcursul perioadei raportate, cel mai solicitat tip de viză, a fost cea turistică, 
2.847 cereri. Al doilea tip de viză solicitată, a fost cea de reîntregire a familiei, 1449 
cereri. 
 
 

 
În perioada raportată, cele mai multe solicitări au fost din partea persoanelor de sex 
feminin -  4.304, 61%, (persoane de sex masculin - 2757, cota 39%). Aceste date 

sunt confirmate oficial de 
către Biroul Naţional de 
Statistică. Motivul este că în 
timp ce femeile preferă să 
emigreze în ţările occidentale, 
unde este mai uşor pentru ele 
să găsească un loc de muncă, 
bărbaţii preferă să emigreze 
spre est, în special în Rusia, 
acolo unde este mai ușor să se 
angajeze în domeniul 
construcţiilor. 
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Geografia solicitanţilor  
Pe parcursul anului 2011, cea mai mare parte de solicitări vine din partea 
regiunilor aflate în centrul Moldovei, 4 881 persoane din nordul Moldovei, 1 111 
persoane din sud, 1 069. 
Majoritatea persoanelor care provin din raioanele centrale au reședința în Chișinău 
sau în imediata apropiere. 
 
Vârsta solicitanţilor  
Majoritatea solicitanţilor au fost de vârstă tânără, acest fapt coincide la fel cu datele 
oficiale ale Biroului Național de Statistică. 
 

 2010 2011 
Vârsta solicitanţilor 01-04 Cota 

% 
05-08 Cota 

% 
Tineri până la 30 ani 2 088 48.75 3860 54.66 
Persoane cu vârsta 30-50 ani 1 334 31.15 2063 29.22 
Peste 50 ani 861 20.10 1138 16.12 
Total 4 283 100.00 7 061 100.00 

 
Autoanaliză  
Rezultatele obținute în anul 2011 sunt calificate ca fiind foarte bune. Planul propus 
pentru anul raportat (5.500 persoane) a fost depăşit, ajungându-se la cifra de 7.061 
persoane. 
Pe parcursul perioadei raportate, nu am avut nici o semnalare cu tentă negativă din 
partea Ambasadei Italiei sau din partea beneficiarilor. 
În octombrie 2001, Oficiul Patronatul ACLI din Chișinău a fost vizitat de un grup de 
funcţionari din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Italiei, care după ce au 
examinat competenţa angajaţilor, corectitudinea de pregătire a dosarelor şi 
prelucrarea datelor cu caracter personal, au dat aprecieri înalte. 
 
Perspectivele pentru anul 2012  
În conformitate cu acordurile dintre Fundaţia Regina Pacis şi Patronatul ACLI din 
Roma, la începutul anului 2012, se va depune efort ca Patronatul ACLI din 
Chişinău să obţină entitate juridică separată. La cererea Patronatului ACLI de la 
Roma, Fundaţia se angajează să continue activităţile Patronatului ACLI în 
Chişinău, până în momentul obținerii personalității juridice pentru oficiul 
Patronatului ACLI în Republica Moldova. 
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PROGRAM DE SUSŢINERE AL DEŢINUŢILOR DIN INSTITUȚIILE 
PENITENCIARE din R. MOLDOVA 

 
Context  
Începând cu 2011, o atenție deosebită a 
fost acordată Penitenciarelor din Republica 
Moldova și, în mod special, Penitenciarului 
nr.2 pentru minori din Lipcani (BR), 
Penitenciarului nr.7  pentru femei din 
Rusca (HN), precum și Penitenciarului 
nr.13  de detenție preventivă  din Chișinău. 
După vizitarea acestor 3 Penitenciare, 
conducerea Fundației Regina Pacis a 
hotărât să lanseze și să implementeze mai 
multe inițiative care au avut drept scop 

îmbunătățirea condițiilor de detenție pentru minorii și femeile condamnate.  
 
Scopul: Îmbunătățirea condițiilor de detenție pentru condamnați: minori și femei, 
deținuți în Penitenciarul nr.2 pentru minori din Lipcani (BR), Penitenciarul nr.7 
pentru femei din Rusca (HN), precum și Penitenciarul nr.13  de detenție preventivă 
din Chișinău. 
 
Beneficiarii Fundaţiei Regina Pacis sunt 
circa 268 de femei, deținute în Penitenciarul 
nr.7, circa 42 de minori, deținuți în 
Penitenciarul nr.2 și aproximativ 50 deținuți, 
femei și minori, în Penitenciarul nr.13. 
 
Activităţi: 
- am vizitat Penitenciarul nr.2 din Lipcani 
pentru a ne familiariza cu condițiile de 
detenție a minorilor. Am constatat că este 
nevoie urgentă de a repara blocul sanitar, de a procura  mobilier, de a instala rețeaua 
TV şi audio etc., ce ar contribui esențial la procesul de informare și reeducare a 
deținuților;  
- am vizitat Penitenciarul nr.7 de femei din Rusca (HN) şi am constata că,  condițiile de 
detenție a femeilor condamnate sunt bune, însă există probleme grave ce țin de 
asistența medicală a deținutelor, în mod special, lipsește practic serviciul ginecologic și 
stomatologic; 
- am vizitat Penitenciarul nr.13, s-a constatat lipsa condițiilor minime pentru igiena 
sanitară a deținuților, lipsa blocurilor sanitare separate pentru deținuții sănătoși și cei 
bolnavi de tuberculoză. 
Pe parcursul anului de raportare 2011, Fundația Regina Pacis a implementat mai 
multe proiecte în instituțiile penitenciare din Republica Moldova: 
- a fost elaborat un deviz de cheltuieli, de către angajații Departamentului Instituții 
Penitenciare,  pentru efectuarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare destinate 
deținuților de la Penitenciarul nr.13 din Chișinău, la solicitarea Fundației Regina 
Pacis, în colaborare cu tehnicienii Penitenciarului. La elaborarea devizului de 
cheltuieli, s-a ţinut cont de normele minime sanitare și, în special, de aspectul de 
separare a spațiilor igienice (amenajarea separată a băilor pentru deținuții sănătoși și 
pentru cei bolnavi de tuberculoză); 
- a fost asigurată asistența  medicală,  consultaţia periodică a ginecologului,  pentru 
femeile condamnate, deținute la Penitenciarul nr.7, efectuat de către  medicii voluntari 
din Italia, cu suportul Asociației SO.SAN Onlus, Italia;  
-  
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- au fost colectate analize de tip PAP TEST de la deţinute, pentru a preveni cancerul 
uterin, realizat de către Asociația SO.SAN, în cadrul acestui penitenciar, cu suportul 
Fundației Regina Pacis, în conlucrare cu cadrele medicale de specialitate din raionul  
Hâncești.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În scopul creării unei atmosfere de sărbătoare, pentru deținuții minori din cadrul 
Penitenciarului nr.2, pe data de 10 noiembrie 2011, în parteneriat cu: Departamentul 
Instituțiilor Penitenciare al RM, Ambasada Italiei la Chișinău, doamna Sanda FILAT 
(soția primului ministru), Restaurantul Carmelo și trupa SNAILS, a fost organizat 
evenimentul Epistola de Toamnă.  În cadrul acestui eveniment,  Fundația Regina 
Pacis a asigurat o masă de sărbătoare cu bucate tradiționale italiene (pizza, tortellini, 
salamuri și cărnuri feliate, dulciuri, cozonac italian Panettone etc.), precum și obiecte 
de uz personal.  
 
Rezultate: 
- achiziționarea și  donarea  Penitenciarului nr.13, un lot de materiale de construcție, 
în valoare de – 30.175,00 MDL;  
- repararea integrală a blocurilor sanitare pentru deținuți și crearea condițiilor minime 
sanitare pentru deținuții bolnavi de tuberculoză și cei sănătoși – 2 blocuri; 
- acordarea pachetelor (27 de pachete) cu produse alimentare, îmbrăcăminte, 
literatură, obiecte de uz personal, lunar, pentru deținuții italieni – 2 persoane, la 
solicitarea Ambasadei Italiei la Chișinău. 
 
De asemenea, a fost programată efectuarea unei vizite oculistice pentru deținuții din 
Penitenciarele nr.2 și nr.7, cu scopul de a fabrica, pe bază de rețete individualizate, 
ochelari și, ulterior, a distribui gratuit condamnaților de gen feminin și minorilor slab 
văzători.  
 
Pentru anul 2012, Fundația va continua organizarea și implementarea diverselor 
activități destinat  deținuților din penitenciarele nr.2, 7 și 13, inclusiv, asistență 
ginecologică și stomatologică pentru femeile condamnate, ceea ce contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de detenție.  
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CENACLUL REGINA PACIS 
 
Context: Cenaclul Regina Pacis este una din subdiviziunile Fundaţiei Regina Pacis 
şi reprezintă una din ultimele realizări ale acesteia. Cenaclul reprezintă un apel 
adresat societăţii, care tot mai mult este afectată de diverse vicii sociale. De fapt, 
Cenaclul Regina Pacis oferă un loc de întruniri, de meditaţie, dialog între persoane 
şi  culturi, toate având un singur obiectiv – de a creşte şi a prospera împreună. 
 
Obiective: 

 susţinerea în dezvoltarea activităţilor pastorale, de educaţie creştină şi 
activităţilor de caritate; 

 contribuirea la stabilirea dialogului intercultural între cetăţenii din R. 
Moldova şi cetăţenii din Italia; 

 oferirea asistenţei sociale reprezentanţilor comunităţii italiene; 
 oferirea suportului moral şi material persoanelor social vulnerabile din 

diaspora italiană. 
Beneficiari:  

 comunitatea italiană din R. Moldova; 
 cetățeni italieni nevoiași; 
 creștini. 

Activităţi: 
Intensă a fost activitatea desfășurată în cadrul Cenaclului Regina Pacis, unde 
tradițional, comunitatea italiană din Republica Moldova, s-a reunit periodic cu 
scopul de a celebra cultul Bisericii catolice. Pe parcursul anului 2012, a fost 
observată o creștere a numărul enoriașilor care în fiecare zi de sâmbătă a anului, au 
participat la liturghiile celebrate în acest lăcaș.   
 
Pe parcursul perioadei de raportare, Cenaclul și-a confirmat statutul de structură 
ce are menirea de a crea condiții pentru dialogul interpersonal cu caracter spiritual, 
cu participarea nu doar a cetățenilor moldoveni, ci și a celor italieni rezidenți, cât și 
de trecere.  
 
Cenaclul Regina Pacis, de fapt, este o realitate a Bisericii Romano - Catolice alături 
de Catedrala din Chișinău, Parohia Casei Providenței și Centrul Pastoral al 
Salezienilor. 
 

În perioadă de raportare, activitatea Cenaclului Regina Pacis a fost susţinută de 
numeroși cetățeni italieni, care prin diferite modalități, au contribuit la realizarea 
obiectivelor Fundației Regina Pacis și subdiviziunilor ei.  
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EVENIMENTE 2011 
 

29.01.11 A fost organizat training-ul cu genericul “Copilul de azi – Viitorul de mâine!”, în 
incinta CPC Regina Pacis, cu suportul financiar al Asociaţiei RENOVABIS din 
Germania, la care au participat ONG-uri din Leova, Ocniţa, Otaci, Ialoveni şi 
Chişinău. 

02.02.11 Copii de la Centrul de Plasament Regina Pacis au participat la expoziţia cu 
vânzare, în cadrul Decadei Mărţişorului, organizată de către Consiliul pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, la Casa Guvernului Republicii Moldova. 

18.02.11 Au fost organizate un şir de seminare de informare a elevilor şi tinerilor cu privire 
la prevenirea migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din raionul Drochia: gimnaziile Gribova, Dominteni şi 
Hăsnăşenii Mari. 

08.04.11 Fundația este beneficiarul evenimentului ”The Night of the Art”, organizat de 
către Clubul Internaţional al Femeilor din Moldova (IWCM). 

20.04.11 Copiii de la CPC Regina Pacis, au participat cu succes la Expoziția cu vânzare, 
organizată cu ocazia sărbătorilor de Paști la Casa Guvernului RM. 

22.04.11 
–  
29.04.11 

A avut loc vizita de lucru a unui grup de tineri, al Asociației ValRendena din 
regiunea Trento Italia, în scopul schimbului de experiență și organizării eventualei 
vacanțe a copiilor, plasați în CPC Regina Pacis, în anul 2012. 

27.04.11 A fost desfășurată Conferinţa Municipală a Psihologilor Şcolari, în parteneriat cu 
DGETS din mun. Chişinău şi Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Chişinău,  cu 
suportul financiar al Fundaţiei Regina Pacis. 

07.05.11 Colaboratorii Fundației au participat alături de angajații Ambasadei Italiei, la 
organizarea și desfășurarea Zilelor Europei în Republica Moldova. 

01.06.11 Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, copiii de la CPC, a fost prezentat un 
concert pentru copiii cu dezabilități – beneficiari ai Centrului ,,Atenţie”. 

02.06.11 În parteneriat cu IWC of Moldova și comunitatea italiană din R. Moldova, a fost 
organizat evenimentul ”Day of Solidarity 2011”, la care persoanele nevoiaşe, ce 
sunt la evidența Fundației, au beneficiat de o masă cu bucate speciale pentru a 
aduce sărbătoare în inimile lor. 

16.07.11 
–  
29.08.11 

A fost organizată vacanța de vară la mare, în Italia, la solicitarea Asociației PUER 
din Italia, pentru 13 copii de la orfelinatele din Cărpineni, Strășeni și Chișinău, cu 
suportul financiar al Fundației Regina Pacis. 

11.10.11 
- 
14.10.11 

Președintele Fundației, Don Cesare LODESERTO, a organizat și coordonat 
desfășurarea evenimentului ”I Săptămână Socială Catolică în R. Moldova”, la 
rugămintea Episcopului de Chișinău.  

30.10.11 A fost organizat și realizat un trening, în cadrul proiectului „Copilul de azi – 
Viitorul de mâine!”, pentru adolescenţii de la gimnaziul din s. Mateuţi, r-nul 
Rezina, cu suportul financiar al Asociaţiei RENOVABIS (Germania).  

01.11.11 În incinta Liceului Teoretic “Evrica” din or. Râbnița s-a desfăşurat trainingul cu 
tematica “Copilul de azi – Viitorul de mâine!”. 

17.12.11 
– 
14.01.12 

A fost organizată vacanța de Crăciun în Italia, la solicitarea Asociației PUER din 
Italia, pentru 32 de copii de la orfelinatele din Cărpineni, Strășeni și Chișinău, 
susţinută financiar de către Fundația Regina Pacis. 

28.12.11 A fost organizată Serata de Crăciun, pentru copiii ce provin din familii social 
vulnerabile, la care ei au primit multe cadouri,  jucării . 

29.12.11 A fost organizată o masă de Crăciun, pentru 35 de copii din satul Vărvăreuca 
(FR), de către Centrul Social Regina Pacis.  

31.12.11 A fost organizată tradiționala masă de sărbătoare pentru bătrânii și invalizii 
săraci, beneficiari ai Cantinei Sociale Regina Pacis, la restaurantul CARMELO din 
Chişinău.  

31.12.11 Am  sărbătorit sfârșitul anului 2011 și întâlnirea noului an 2012, împreună cu 
copiii de la Centrul de Plasament Regina Pacis din str. Natalia Gheorghiu 23/1 
din Chișinău. 
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ECHIPA FUNDAȚIEI REGINA PACIS 
 

Toate aceste realizări reprezintă oglinda vie a muncii şi implicării active de care au dat 
dovadă colaboratorii şi voluntarii Fundaţiei „Regina Pacis”. 

 
 

Oficiul Central 
Mons. Cesare LODESERTO – președinte; 
Ilie ZABICA – director; 
Carolina VIERU – contabil şef; 
Tatiana CARAGHENOVA – contabil; 
Emilia MORARU – coordonator Programe Educaţionale; 
Daniil MOŞCO – asistent IT; 
 

Biroul de informare a populației 
Victor CROITORU - asistent de Proiect Patronato ACLI; 
Olga IXARU – SCUTELNIC – asistent de Proiect Patronatul ACLI; 
Victoria POPESCU – asistent de Proiect Patronatul ACLI. 
 

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” 
Inga PLATON – manager; 
Emilia MORARU – psiholog; 
Natalia CRISTEA - asistent social-educator; 
Ludmila BRĂDUŢANU - asistent social-educator; 
Ludmila BORODAI - asistent social-educator; 
Daniela PLEŞCA – medic pediatru; 
Anatolie TÎRNOV – instructor laboratorul LPL; 
Vasilisa BEJAN – bucătar; 
 

Cenaclul Regina Pacis 
Mons. Cesare LODESERTO – paroh; 
Ludmila BRĂDUŢANU – asistent paroh; 
Victoriţa ŢURCANU – organistă; 
Tudor BRAGA – responsabil tehnic. 
 

Centrul Social Regina Pacis din satul Vărvăreuca 
Eugenia ZABICA – responsabilă; 
Andrei ZABICA – şef de gospodărie; 
Tatiana CIBOTARU – bucătar; 
Tatiana VIZITIU – asistent de proiect; 
Gheorghe ZABICA – paznic. 
 

Centrul Social Regina Pacis din or. Tiraspol 
Ecaterina PAHNUTOVA – asistent de Proiect; 
Alexandr TIMOFEEV – paznic; 
Vasilie BUŞANSCHII - paznic. 
 

Biroul Asistenţa la Distanţă 
Tudor BRAGA – asistent de proiect; 
 

Biroul de informare a cetățenilor emigrați și familiilor acestora 
Igor BRUMA – asistent de proiect.  
 

Direcţia Programe Umanitare 
Gheorghe BRĂDUŢANU – coordonator de proiect; 
Ana MAJOREANU – asistent de proiect. 
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MULŢUMIRI 

 
Mulţumirile şi aprecierile sunt adresate, în primul rând, celor care au 
fost alături de Fundaţia Regina Pacis, în realizarea obiectivelor propuse 
pentru anul 2011 şi ne dorim ca împreună să realizăm mai mult în anul 
2012. 
Pe această cale, ţinem să mulţumim din suflet şi să exprimăm toată 
consideraţia noastră, sperând să menţinem colaborarea, pe viitor, cu: 
 
Dieceza Catolică din Chişinău, Arhidieceza Catolică din Lecce (Italia), Dieceza 
Catolică din Mantova (Italia), Asociaţia RENOVABIS din Germania, Ambasada Italiei 
în Republica Moldova, S.C. BASCONSLUX srl, Fundația SALUS, International 
Women’s Club of Moldova, Aerneg S.p.A. (Italia), Agri Service (Italia), „Agri-Cereal” 
s.r.l., ARTAS Bocem, Asociaţia Ave Maria Nostra Speranza (Italia), Ass.ne Intesa tra 
i Popoli (Italia), Benedetto Romita s.r.l., BIA “Digore Eduard”, Caritas Arcidiocesi di 
Lecce, CARITAS Moldova, Caritas Diocesi di Mantova, Natsilva s.r.l., Dimax Impex, 
Porco Bello, Ducato-M Company Group International s.r.l., DGL CONSTRUCTION 
DESIGN SRL, Emme Due Costruzioni (Italia), Euroelettro s.r.l., Fidus Achates 
(Italia), Fundaţia „Casa Providenţei”, Fundaţia „DON BOSCO”, Fondazione Cassa 
Risparmio di Verona (Italia), Forniture Materiali Elettrici Carli (Italia), Gruppo Amici 
di Santa Chiara (Italia), ICS Maritan-Sor s.r.l., Imobil Dream s.r.l., ITALCIM TRADE 
s.r.l. (Italia), ITALGIOCHI 2 s.r.l. (Italia), Italtrade Company s.r.l., Italvacum s.r.l. 
(Italia), La Fenice Italia s.r.l., LOCOS s.r.l., Logiform Transconsult s.r.l., Lomar 
Investment s.r.l., Lucchini s.r.l. (Italia), MACON S.A., Matricot s.r.l. (Italia), Nobile 
Casato d’Italia s.r.l., Nival Group s.r.l. (Italia), OILTECH s.r.l., Patronato ACLI 
(Italia), Penta Immobiliare s.r.l., Restaurantul “Carmelo”, Restaurantul “La griglia 
d’Oro”, SMIIT COMPANY s.r.l., STUDIO LINE, STUDIO C.O.M. (Italia), Tecnofood 
(Italia), Vides – Casale Monferrato Vides (Italia), Vides – Nizza Monferrato  (Italia), 
Volontari Diocesi di Verona;  Volontari Diocesi Bologna, Volontari Diocesi di 
Mantova ş. a. 
 

MULŢUMIM  
tuturor voluntarilor care au crezut, au dorit şi 

au muncit alături de cei de la Fundaţia Regina Pacis! 
 

MULŢUMIM  
tuturor colaboratorilor Fundaţiei Regina Pacis şi subdiviziunilor 

acesteia pentru munca depusă, pentru străduință şi profesionalism! 
 

MULŢUMIM  
tuturor beneficiarilor proiectelor Fundaţiei Regina Pacis, celor mici şi celor 
mari, celor în vârstă şi celor singuratici, celor mulţumiţi şi celor mai puţin 

mulţumiţi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrese: 
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FUNDAŢIA „REGINA PACIS”  
Sediul operativ: str. Sfatul Ţării 17/32 - Chișinău MD 2012  
Sediul juridic: str. Avram Iancu 17, Chişinău MD2001 
Tel: 00373.22.235511, Fax: 00373.22.232321  
web. http://www.reginapacis.org  email:chisinau@reginapacis.org 
 
CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI „REGINA PACIS” 
str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău MD2001 
tel./fax +373.22.791385 
web. http://www.reginapacis.org email:cpc@reginapacis.org 
Persoana de contact: Inga PLATON, Manager iplaton@reginapacis.org  
 
Oficiul de Informare a Patronatului ACLI 
str. Sfatul Țării 17-32, Chișinău, MD2012 
tel. +373.22.238363 
web. http://www.reginapacis.org email: moldavia@patronato.acli.it    
Persoana de contact: Asistent de Proiect Victor CROITORU 
 
Cenaclul „Regina Pacis” 
str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău MD 
Persoana de contact: Părintele Cesare LODESERTO 
tel. +373.79400390, email: clodeserto@reginapacis.org  
 
Biroul de Informare a Patronatului MCL 
Str. Vlaicu Pârcălab 30, of.7 
Persoana de contact: Igor BURMA, asistent de proiect. 
tel. +373.79400397 
 
Cantina Socială și Centrul de Comunicare „Regina Pacis” 
str. Avram Iancu 17, Chișinău MD2001 
tel./fax +373.22.212977 
web. http://www.reginapacis.org email: chisinau@reginapacis.org 
Persoana de contact: Maria BOTNARIUC, Coordonator de Proiect  
 
Centrul Social „Regina Pacis” c. Vărvăreuca, raionul Florești 
str. Școlii n.33, Vărvăreuca, MD3040 
tel. +373.50.20066 
web. http://www.reginapacis.org email: chisinau@reginapacis.org 
Persoana de contact: Eugenia ZABICA 
 
Centrul Social „Regina Pacis” or. Tiraspol 
str. Gorikogo n.9, Tiraspol, MD3300 
web. http://www.reginapacis.org email: tiraspol@reginapacis.org  
Persoana de contact în teritoriu: Ekaterina PAHNUTOVA 
 
Biroul Asistența la Distanță 
Tel: 00373.22.235511, Fax: 00373.22.232321  
web. http://www.reginapacis.org email:tbraga@reginapacis.org 
Persoana de contact: Gheorghe BRĂDUȚAN, Asistent de Proiect 
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Pentru a continua să ajutăm persoanele care se află în diverse situaţii de extremă 

necesitate, avem nevoie de susţinerea Dumneavoastră! 
 
 
 
 
 

 
 

PENTRU DONAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA (MDL) 
 
Cod fiscal: 35798016 
Cod TVA ------------- 
BANCA: BC „Victoriabank” S.A. Filiala  № 11 
BIC:  VICBMD2X883 
C/C MDL 222400011100577 
BENEFICIAR FUNDAŢIA REGINA PACIS 
 
 
 
 
 
 

PENTRU DONAŢII ÎN EURO şi DOLARI SUA 
 
 

Correspondent Bank: 
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A, Torino Italy 
SWIFT: IBSP IT TM 
 

Correspondent account: 
 10/1160495 

Beneficiary’s Bank: 
VICTORIABANK, Kishinev, Moldova 
SWIFT:VICBMD2X 
 

Beneficiary:                     FUNDAŢIA REGINA PACIS 
 

Account (passport No)EU: 222 401 711 100 577 
 
Account (passport No)USD: 

 
222 400 111 100 577 

  
 
 
 
 
 

Orice donaţie, cât de mică ar fi, are o semnificaţie  
foarte mare pentru o persoană disperată. 

Apreciem gestul Dvs.! 
 


