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Situaţia social-economică
Pe parcursul anului 2010, situaţia-social economică din Republica Moldova a continuat să fie extrem
de dificilă. Acest lucru se datorează în mare măsură din cauza crizei politice, care continuă din aprilie
2009. Instabilitatea politică este o consecinţă a incapacităţii Parlamentului de a soluţiona problema
cu privire la alegerea Preşedintelui ţării. De asemenea, multiplele alegeri parlamentare au lăsat în
umbră problemele social-economice, cu care se confruntă populaţia Republicii Moldova.
Conform datelor preliminare, numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2011, a
constituit 3 560 400 persoane, inclusiv populaţia urbană – 1 482 300 persoane, populaţia rurală –
2 078 100 persoane. Conform datelor Anchetei Forţei de Muncă, numărul populaţiei economic active
în Republica Moldova în tr. III al anului 2010 a fost de 1 314 000 persoane. Rata oficială a şomajului
continuă să fie mare (circa 6,5%) cu peste 85 000 persoane, în condiţiile în care o bună parte a
populaţiei a emigrat și nu este inclusă în această cotă. Pe parcursul perioadei de raportare, rata
natalităţii e în descreştere, scăderea naturală fiind de 0,9 persoane la 1000 de locuitori.
Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa
organelor sociale a constituit cifra de 627 200 persoane. Pensia medie pe ţară, la 01 ianuarie 2011, a
fost de 810,90 MDL (circa 49,14 euro).
Salariul mediu lunar pe economie în anul 2010 a fost de circa 2 972,20 MDL ceea ce corespunde a
circa 180 euro. Minimul pentru existenţă, conform datelor Biroului Naţional de Statistică a constituit
cifra de 1 305,10 MDL lunar per persoană, (circa 80 euro).
În perioada de referinţă, preţurile de consum au crescut cu 8,1% faţă de decembrie 2009, iar
preţurile şi tarifele la servicii acordate populaţiei au crescut cu 9,7%. Cel mai simţitor au fost
creşterea preţurilor la gaze naturale (26,2%), încălzire centralizată (25,3%), energia electrică pentru
consum de menaj (20,4%), servicii pentru întreţinerea copiilor, creşe şi grădiniţe 14,7% etc.
Creşterea în lanţ a preţurilor a adus în perioada de raportare la agravarea situaţiei economicofinanciare în majoritatea familiilor care, şi până la creşterea preţurilor aveau dificultăţi mari. Cu
această problemă se confruntă categoriile de persoane vulnerabile, în mod special, copiii şi bătrânii,
astfel necesitând o atenţie deosebită, atât din partea autorităţilor centrale şi locale, cât şi din partea
diferitor asociaţii şi ONG-uri. În această ordine de idei, protecţia categoriilor vulnerabile trebuie să
devină prioritară în spectrul politicilor sociale. Situaţia nevoiaşilor trebuie să fie pe agenda
autorităţilor atât centrale, cât şi locale. Fără îndoială, o atenţie deosebită merită şi persoanele cu
dezabilități, atât din partea statului, cât şi din partea societăţii.
Misiunea Fundaţiei constă în contribuirea la soluţionarea problemelor complexe ale societăţii prin
oferirea ajutorului moral, material, asistenţă şi reintegrare socială 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 persoanelor de orice vârstă ce trăiesc în condiţii de sărăcie, prin distribuirea
bunurilor de caracter umanitar, hrană şi tot ceea ce poate fi necesar pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale acestora;
 acordarea asistenţei minorilor care trăiesc în condiţii dificile, prin intermediul plasării în casefamilii, reintegrării în familia de origine şi în structurile din teritoriu, școlarizării şi oferirii ajutorului
necesar pentru dezvoltarea lor;
 susţinerea în dezvoltarea activităţilor pastorale, de catehism, de educaţie creştină, activităţilor de
caritate şi de servicii misionare pentru credincioşii Episcopiei Bisericii Romano-catolice din
Moldova;
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 oferirea asistenţei legale şi informaţiei legislative pentru toţi subiecţii asistaţi;
 realizarea, în comun cu organele, organismele şi autorităţile Uniunii Europene şi a Consiliului
Europei, a diverselor programe ce ţin de scopurile şi sarcinile Fundaţiei.
Din istoric
Fundaţia „Regina Pacis” a început activitatea în Republica Moldova în luna august 2000, odată cu
fluxul dramatic de fete din Europa de Est, 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 aceste victime.
Actualmente, în cadrul Fundaţiei „Regina Pacis” activează o echipă de tineri specialiști competenţi,
care continuă să realizeze proiectele şi iniţiativele acesteia cu același spirit şi credinţă de care au dat
dovadă 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 zona din stânga Nistrului.
Anul 2010 este unul de importanţă majoră pentru Fundaţie, având în vedere rezultatele obţinute şi
îmbunătăţirea calitativă a serviciilor sociale şi umanitare pe care le oferă. În acest an, Fundaţia
„Regina Pacis” din Republica Moldova, în premieră a aplicat şi a început implementarea proiectelor
finanţate de Comisia Europeană şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în stânga Nistrului.
Începând cu 2009, Fundaţia a devenit partener social al Ambasadei Italiei în Republica Moldova.
Toate acestea ne oferă forţe noi, întărind credinţa şi spiritul celor de la „Regina Pacis” în munca lor
cotidiană spre beneficiul societăţii şi a nevoiaşilor.
Structura Fundaţiei „Regina Pacis”
Proiectele şi activităţile Fundaţiei „Regina Pacis”, sunt concentrate în patru subdiviziuni şi trei
programe.
CONSILIUL DE ADMINISTRARE

COMISIA DE CENSORI

ORGANUL EXECUTIV
Director

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

DIRECŢIA PROGRAME
UMANITARE
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău

Punctul de Distribuire a
Prânzurilor n.1

CENACLUL „REGINA PACIS”
str. Natalia Gheorghiu 23/1
Chişinău

CENTRUL SOCIAL „REGINA
PACIS” din Tiraspol

DIRECŢIA PROGRAME
EDUCAŢIONALE şi de IINFORMARE
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău

or. Tiraspol, str. Gorikogo 9

Ajutoare Umanitare
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău

Voluntariat
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău

str. Avram Iancu 17, Chişinău

Punctul de Distribuire a
Prânzurilor n.2

Biroul Asistenţa la Distanţă

str. Albişoara 68/3, Chişinău

str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău

Punctul de Distribuire a
Prânzurilor n.3
c. Vărvăreuca, Floreşti

CENTRUL SOCIAL „REGINA
PACIS” din c. Vărvăreuca,
raionul Floreşti

BIROUL DE INFORMARE AL
PATRONATULUI ACLI
str. Sfatul Ţării 17/32, Chişinău
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CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI „REGINA PACIS”
Context: Centrul de Plasament al Copilului pe lângă Fundaţia „Regina Pacis” din mun. Chişinău este o
subdiviziune a Fundaţiei „Regina Pacis”, cu statut juridic separat, având ca atribuţie principală
asigurarea copiilor, pe o perioadă determinată cu loc de trai, îngrijire, reabilitare, educaţie, asistenţă
psihologică şi supraveghere medicală. Formează deprinderi de viaţă independentă şi competenţe
sociale pentru pregătirea ulterioară a copiilor în scopul (re)integrării familiale şi sociale.
Obiective:
asigurarea protecţiei copilului separat temporar sau
definitiv de părinţii săi;
o asigurarea asistenţei medicale, recuperării, îngrijirii şi
supravegherii permanente a copiilor;
o asigurarea pazei şi securității copiilor;
o familiarizarea copiilor cu drepturile lor;
o oferirea asistenţei psihologice copiilor plasaţi;
o facilitarea accesului copiilor la informare, cultură şi
educaţie formală şi non-formală, în vederea asimilării
cunoștințelor 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.
o

o
o

Beneficiari:
 copiii străzii;
 copiii din familii defavorizate;
 familiile copiilor plasaţi.
Activităţi:
Anul 2010 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. A fost un an
fructuos privind dezvoltarea calitativă a întregului
spectru de servicii prestate de instituţie.
Graţie echipei multidisciplinare a Centrului au fost
realizate obiectivele şi sarcinile, înaintate la
începutul anului, de către Consiliul de Administrare
al Fundaţiei „Regina Pacis”. În organizarea şi
desfăşurarea activităţii CPC „Regina Pacis”, s-a ţinut
cont şi s-au respectat atribuţiile, funcţiile stipulate în
legislaţie, absolut necesare Centrelor prestatoare de
astfel de servicii de plasament.
În cadrul activităţilor formative şi cultural –
distractive, care constau în organizarea timpului
liber al copilului, prin antrenarea lor în activităţi
social-utile, sportive si culturale, au fost organizate:
o cercul de muzică;
o atelier de prelucrare artistică a lemnului;
5

o atelier de manufactură: felicitări, cruciuliţe;
o ore de limba italiană;
o tabăra de zi în perioada de vară;
o excursii si picnicuri;
o întreceri sportive: atletica uşoară, fotbal, volei, baschet etc.;
o călătorie la munţii din regiunea Torentino, Italia, în ajunul sărbătorilor de iarnă.
După terminarea cu succes a anului şcolar, vacanţa copiilor de la CPC „Regina Pacis” a început cu 1
Iunie – Ziua Internaţională a Copilului. Fundaţia „Regina Pacis”, a organizat la Teatrul „Luceafărul” –
“Sărbătoarea Solidarității şi Prieteniei Italiene” – o sărbătoare de neuitat pentru 100 de copii de la
diverse Centre de Plasament şi din familii vulnerabile. Evenimentul a început cu un salut din partea
Domnului Iurie Leancă, Vice Prim-ministru, Ministrul de Externe si Integrare Europeană al Republicii
Moldova. De asemenea, au fost prezenţi: E.S. Stefano De Leo, Ambasador al Italiei în Republica
Moldova, E.S. Cosmo Francesco Ruppi, Arhiepiscop de Lecce, Mons. Anton Coşa, Episcop de Chişinău,
comunitatea italienilor din Moldova, parteneri şi prieteni. După felicitările aduse copiilor din sală, a
avut loc un concert prezentat de Ansamblul „Concertino” şi a unui show de clovni care au venit cu
surprize pentru sărbătoriţi. După concert, toţi copiii au primit îngheţată şi cadouri.
În perioada estivală a anului, 10.08.10 – 20.08.10, de către Parohia Providenţa Divină în colaborare cu
Fundaţia „Regina Pacis”, a fost organizată Tabăra de Vară, destinată copiilor din familii defavorizate
(35 de beneficiari) din municipiul Chişinău. În desfăşurarea acestei activităţi au participat 10 voluntari
– animatori din Bologna Italia, dar şi tinerii – beneficiari (special instruiţi) din CPC „Regina Pacis”.
Activităţile desfăşurate în tabăra de vară, de obicei, sunt foarte atractive şi interesante pentru copii,
deoarece au fost precedate de jocuri şi diverse activităţi creativ – distractive în aer liber, competiții
sportive şi concursuri însoţite de cadouri, de zâmbete şi de clipe fericite.
Ca şi în anii precedenți, în acest an, a fost organizată o vacantă de vară pentru copii – beneficiarii CPC
„Regina Pacis” la Centrul Social “CASA DEGLI AMICI di MARIO” din c. Vărvăreuca, raionul Floreşti.
Copiii au fost implicați în diferite activităţi educativ-distractive, s-au împrietenit cu semenii lor din
comună, au jucat împreună fotbal, volei, baschet,
iar, la finele vacanţei, a fost organizat un picnic.
Rezidenţii din Centru au fost implicaţi şi în
competiţii sportive, manifestându-se activ, mai
ales la proba fuga la distanţă. Competiţia a fost
organizată la „Aventura Park” în cinstea celui deal 11-a maraton la care au participat şi sportivi
din ţările vecine, Rusia, Ucraina.
A devenit, deja, o tradiţie frumoasă organizarea
în ajunul sărbătorilor de iarnă a evenimentului
"CINA DE SOLIDARITATE"!
În acest an,
evenimentul a fost organizat de către Fundaţia
„Regina Pacis” la 28 noiembrie 2010, în incinta
CPC „Regina Pacis”. La sărbătoare au fost invitaţi copiii din Centrul de Plasament „Regina Pacis”,
precum şi alţi copii din familii social-vulnerabile din municipiul Chişinău. Invitaţii au primit cadouri din
partea Fundaţiei şi a comunităţii italiene din Moldova. Toţi invitaţii au savurat din gustările delicioase
de la Restaurantul italian CARMELO, precum şi Restaurantul Hotelului CODRU. Echipa Fundaţiei, în
parteneriat cu comunitatea italiană, au organizat în cadrul acestui eveniment, o tombolă de
binefacere. Iar spre final, cei mici şi cei mari s-au bucurat de prezentarea unui spectacol de clovni.
Anul 2010 a fost încoronat cu principalul şi fantasticul eveniment pentru copiii din CPC „Regina Pacis”
– vacanţa de vis la munţii din DOLOMITI din regiunea Trentino – Italia. Grupul compus din 13 copii şi
3 însoţitori (inclusiv un reprezentant al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei), în perioada
12 – 19 decembrie 2010, au avut parte de o vacanţă nemaipomenită. Acest lucru a fost posibil
datorită invitaţiei primăriei de PELUGO, a Domnului Primar Avv. Stefano Pietro GALLI, precum şi a
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Asociaţiei „Piano Giovani di Val Rendena” din Trentino. Călătoria a fost finanţată de către partea
italiană şi a cuprins mai multe activităţi distractiv-recreative pentru copiii din Moldova. În fiecare zi,
grupul însoţit de instructori au practicat în munţii DOLOMITI din localitatea Pinzolo – Madonna di
Campiglio Snowboard-ul, un sport deosebit de atractiv, care a fost însuşit rapid şi practicat, cu
deosebită plăcere, de către copiii de la Centrul de Plasament „Regina Pacis”.
Programul sejurului în Italia, conţinea diverse activităţi, în afară de snowboard. Astfel, copiii au făcut
patinaj, ciaspoladă în Parcul Natural „Adamello Brenta” (excursie pe zăpada puhavă cu rachete
speciale anexate la încălţăminte), înot în bazin semiolimpic. Au participat la diverse evenimente
culturale: spectacol de muzică „didgeridoo” şi dans a
aborigenilor australieni şi sud americani, vizionarea
filmului „Stăpânul Inelelor”, comentat de scriitorul
Paolo Paron. De asemenea, cu ocazia sosirii grupului
de copii la Trentino, a fost organizat un campionat
de fotbal la care au participat echipa de juniori a
şcolii de fotbal din Val Rendena, precum şi echipa de
fotbal de tineret din Trentino. Băieţii de la Centrul de
Plasament al Copilului „Regina Pacis”, la sfârșitul
campionatului, au ocupat locul 3 şi au primit de la
organizatori cupa câştigătorilor şi cadouri.
Activităţile şi evenimentele desfăşurate în cadrul CPC „Regina Pacis” în perioada de raportare au
finalizat cu organizarea ultimei sărbători a anului mult aşteptată de copii – Revelionul. Fundaţia
„Regina Pacis” în parteneriat cu MAMA PANDA, a organizat şi a desfăşurat un spectacol cu invitaţia a
unui grup de clovni, o masă de dulciuri şi multe cadouri din partea lui Moș Crăciun. Sărbătoarea a fost
deschisă de Ambasadorul Italiei în Republica Moldova E.S. Domnul Stefano DE LEO, Preşedintele
Fundaţiei „Regina Pacis” Mons. Cesare LODESERTO şi de către gazda evenimentului, Directorul
General al reţelei de magazine MAMA PANDA, Domnul Igor BORDENIUC, care a venit cu un mesaj de
felicitare pentru copiii invitaţi la sărbătoare. Totodată, mulţumită Companiei AVON, fiecare copil din
Centru a avut parte de un set de produse de igienă personală şi alte produse cosmetice.
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” pune un accent deosebit şi pe activităţile
extraşcolare, curente în cadrul Centrului – laboratoarele şi atelierele de creație. În acest sens, este
elaborat un program, unde, pe parcursul întregului an, sunt programate activităţi. În cadrul
laboratoarelor de prelucrare a lemnului şi manufacturi, copiii au executat diferite lucrări: tablouri
sculptate în lemn, felicitări, cruciuliţe din lemn, pictate cu guaş, brățare, etc. Lucrările au fost
prezentate la mai multe expoziţii, unde au fost înalt
apreciate.
Toate activităţile realizate într-o atmosferă plăcută,
relaxată şi stimulativă au contribuit la dezvoltarea şi
formarea unor abilităţi utile copilului în viaţă.
Rezultatele au fost apreciate înalt de către
conducerea Fundaţiei „Regina Pacis”. Lunar, copiii
care s-au manifestat şi au obţinut succese remarcabile
au fost premiaţi.
De asemenea, pe parcursul anului, în cadrul Centrului
au fost organizate şi desfăşurate activităţi de dezvoltare profesională şi formare continuă a
personalului, atât de către colaboratorii Fundaţiei „Regina Pacis”, cât şi a altor specialişti cu care
colaborează Fundaţia. La 19 mai 2010, CPC „Regina Pacis” în parteneriat cu Direcţia Municipală
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a organizat seminarul cu tematica „Respectarea drepturilor
copilului: realizări şi perspective”. În cadrul seminarului au participat: Şefa DMPDC, Doamna Svetlana
Chifa şi alţi reprezentanţi din cadrul DMPDC, colaboratori ai secţiei de minori al DGPOP a Ministerului
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Afacerilor Interne, manageri şi asistenţii sociali din cadrul Centrelor de Plasament din municipiul
Chişinău.
Unul din obiectivele seminarului a fost studierea şi promovarea experienţei de lucru privind
respectarea drepturilor copilului în cadrul Centrului de Plasament al Copilului „Regina Pacis” din
municipiul Chişinău. De asemenea, în cadrul seminarului, psihologul CPC „Regina Pacis”, a prezentat
şi a propus un şir de metode şi tehnici de lucru cu copiii
orfani, ai străzii şi din familii dezintegrate – rezidenţi din
instituţiile de plasament temporar.
În Centrul de Plasament al Copilului “Regina Pacis”,
activităţile sunt planificate în funcţie de necesităţile
copilului pentru dezvoltarea lui armonioasă. Aici,
accentul se pune pe experiențele pozitive, nu este
limitată libertatea copilului.
Doar prin coerenţa activităţilor de comunicare, precum
lucrul în echipă şi prin atenţia şi grija manifestată de
către colaboratorii Centrului putem aduce un zâmbet pe faţa unui copil, o rază de speranţă în sufletul
părintelui aflat în perioada de criză.
De asemenea, menţionăm că, pe tot parcursul anului 2010, o atenţie deosebită s-a acordat
monitorizării sănătății fizice şi psihice a copiilor plasaţi în CPC „Regina Pacis”. Şi anume: stabilizarea
sănătăţii copiilor (în comparaţie cu anii precedenţi, problemele acute de sănătate fiind bolile
aparatului respirator, tuberculoza etc.); progresarea considerabilă, privind reuşita
copiilor la şcoală/şcoala profesională/colegiu; diminuarea agresivității si a tendințelor auto-agresive;
stabilirea unor noi relaţii profesionale cu autorităţile de resort, tutelare, sectoriale, educaţionale, de
învăţământ şi Centre Sociale.
Evaluarea psihologică a copiilor s-a desfăşurat pe parcursul anului după necesitate, în urma plasării
unui copil nou sau la solicitarea conducerii Fundaţiei „Regina Pacis”, a echipei multidisciplinare de la
CPC „Regina Pacis” şi, a organelor de resort în domeniu. Evaluarea psihologică a fost formată din: a)
interviu semistructurat; b) aplicarea unei baterii de teste psihologice validate; c) analiza funcţională a
comportamentului, în baza datelor obţinute de la copil, rude (în cazul când sunt), asistenţi sociali şi
de la şcoală.
Activităţi de intervenţie/prevenţie în baza problemelor psihologice s-au desfăşurat săptămânal (luni,
joi) şi s-au axat pe diverse probleme specifice vârstei preadolescenţei şi adolescenţei: abandonul
şcolii, fumatul şi consecinţele lui, efectele nocive ale alcoolului asupra organismului în dezvoltare,
consumul de droguri şi riscurile la care este supus organismul.
Activităţi de consiliere individuală şi de grup s-au desfăşurat, conform planului de activitate a
psihologului, la solicitarea copilului şi a asistenţilor sociali (dezvoltarea încrederii în sine şi abilităţilor
în vederea luării deciziei, privind alegerea profesiei, stabilirea unor relaţii interpersonale optime cu
semenii şi adulţii şi etc.).
Rezultate:
o organizarea şi realizarea seminarului pentru reprezentanţii Centrelor de Plasament din mun.
Chişinău – 45 de persoane;
o organizarea sărbătorii Solidarităţii şi Prieteniei – 100 copii;
o desfăşurarea taberei de vară – 35 copii; 10 voluntari;
o organizarea odihnei în perioada estivală – 15 copii;
o participarea la maratonul sportiv – 6 copii;
o organizarea odihnei în vacanţa de iarnă (Tretino, Italia) – 13 copii şi 3 maturi;
o organizarea sărbătorilor de Crăciun – 120 copii;
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o
o
o
o
o
o
o
o

realizarea lucrărilor în lemn – 150 buc.;
realizarea felicitărilor origame – 1000 buc.;
realizarea cruciuliţelor – 700 buc.;
asistenţă psihologică – 40 de persoane (copii şi maturi);
consilierea psihologică individuală – 60 şedinţe;
intervenţiile psihologice de grup – 25 şedinţe;
evaluarea psihologică – 7 copii;
realizarea a 10 studii de caz, la solicitarea echipei CPC „Regina Pacis”, Fundaţiei şi a instanţelor
de resort.
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DIRECŢIA PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞI DE INFORMARE
Context: În perioada anului 2010, în cadrul Direcţiei Programe Educaţionale şi de Informare, au fost
desfăşurate două proiecte educaţionale: „Never Alone” şi „Copilul de azi – Viitorul de mâine!”.
Proiectul „Never Alone” s-a bazat pe organizarea unui curs de formare a cadrelor medicale din satul
Ciobruci, raionul Slobozia prin intermediul a două vizite de lucru la Centrul Medicina de Familie din
Anenii Noi şi Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, Chişinău. În cadrul acestor Vizite de lucru, a avut
loc şi un schimb de experienţă, de opinii şi de sugestii între cadrele medicale din instituţiile – gazdă şi
cadrele medicale din s. Ciobruci, raionul Slobozia, regiunea transnistreană. De asemenea, au fost
organizate patru seminare destinate adolescenţilor şi tinerilor din satul Ciobruci în scopul promovării
Modului de Viaţă Sănătos şi stabilirii dialogului cu tinerii de pe ambele maluri ale râului Nistru.
Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!” a fost destinat cadrelor didactice, adolescenţilor şi
tinerilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din zona de nord a Moldovei. Proiectul „Copilul
de azi – Viitorul de mâine!” s-a derulat în două etape, conform proiectului: prima etapă – seminare
teoretico-practice de instruire şi formare a directorilor educativi, psihologi şi diriginţi de clase din
instituţiile de învăţământ preuniversitar din raioanele Râşcani, Glodeni. A doua etapă a proiectului a
fost desfăşurarea training-urilor de informare de o zi, destinate tinerilor din instituţiile de învăţământ
preuniversitar din medii defavorizate din raioanele menţionate mai sus.
Proiectul „Never Alone”
Scopul proiectului: oferirea acţiunilor concrete şi imediate întru rezolvarea problemelor sociale cu
care se confruntă populaţia din satul Ciobruci, raionul Slobozia, regiunea transnistreană.
1. Vizita de lucru la Centrul Medicina de Familie Anenii Noi
Scop: dezvoltarea profesională şi formarea continuă a cadrelor medicale, prin realizarea schimbului
de experienţă în cadrul Centrului Medicina de Familie din Anenii Noi.
Beneficiari:
 medici;
 asistente medicale;
 laboranţi.
Activităţi:
În septembrie 2010, a fost organizată Vizita de lucru a cadrelor medicale de la Ambulatoriul Medical
Ciobruci, raionul Slobozia la Centrul Medicina de Familie din Anenii Noi. În cadrul vizitei, au fost
abordate următoarele subiecte: activitatea Secţiei Raionale a Medicilor de Familie, prezentarea
Centrului Medicina de Familie, activitatea practică a cadrelor medicale din Ciobruci în colaborare cu
medicii de la Centrul Medicina de Familie din Anenii Noi; sistemul de asigurări obligatorii de sănătate
în Republica Moldova, oportunitățile oferite de sistemul de asigurare medicală pentru cetăţenii din
stânga râului Nistru.
2. Vizita de lucru la Asociaţia Medicală Teritorială Botanica din Chişinău
Scop: îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale de calitate pentru copii, bătrâni, pensionari,
persoane cu dezabilităţi fizice, motrice etc. din satul Ciobruci, prin formarea cadrelor medicale.
Beneficiari:
 medici;
 asistente medicale;
 laboranţi.
Activităţi:
În noiembrie 2010, a fost organizată Vizita de lucru a cadrelor medicale de la Ambulatoriul Medical
Ciobruci, raionul Slobozia la Asociaţia Medicală Teritorială Botanica din Chişinău. În cadrul vizitei, au
fost abordate următoarele subiecte: structura Asociaţiei Medicale Teritoriale Botanica, perspective şi
realizări, asistenţă medicală de calitate, destinată populaţiei din mediul rural, prezentarea din
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experienţa de lucru a Centrului – Model Medicina de Familie „PROSAN”, prezentarea Centrului
Sănătăţii a Femeii „Dalila” şi activitatea practică a cadrelor medicale din Ciobruci în colaborare cu
medicii de la Centrul – Model Medicina de Familie nr.3 „PROSAN”, Botanica din Chişinău.
3. Training „Pentru un Mod de Viaţă Sănătos”
Scop: Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de viaţă sănătos în
rândul adolescenţilor şi tinerilor.
Beneficiari:
 adolescenţi;
 tineri;
 cadre didactice.
Activităţi: În perioada octombrie – noiembrie 2010 au fost desfăşurate sesiuni de training (de o zi)
destinate adolescenţilor şi tinerilor din satul Ciobruci, raionul Slobozia. În cadrul acestor sesiuni, au
fost abordate următoarele subiecte: ce înseamnă modul sănătos de viaţă? (completarea individuală a
fişei de lucru, cele şase dimensiuni ale stării de sănătate), comunicarea eficientă şi ascultarea activă,
aptitudini de a comunica cu alte persoane despre problemele tinerilor, ascultarea în perechi: ce este
ascultarea activă, valorile personale, Ierarhizarea valorilor, luarea deciziilor, stima de sine şi
componentele stimei de sine.
Rezultate:
o aprofundarea cunoştinţelor cadrelor medicale în domeniul sănătăţii – 18 persoane;
o îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor între oamenii care locuiesc în zona de securitate – 138
de persoane;
o schimb de experienţă în cadrul vizitelor de lucru la Centrul Medicina de Familie din Anenii Noi
şi Asociaţia Medicală Teritorială Botanica din Chişinău – 18 persoane;
o informarea tinerilor cu privire la Modul Sănătos de Viaţă – 120 de persoane;
o îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor între oamenii care locuiesc în zona de securitate – 600
persoane;
o informarea tinerilor cu privire la Modul Sănătos de Viaţă – 900 persoane.
Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!” (cadre didactice)
Scop: promovarea acţiunilor de contracarare a fenomenului – traficul ilicit cu fiinţe umane prin
informarea şi conştientizarea de către populaţie, în special, a tinerilor (adolescenţilor şi fetelor
tinere), despre pericolul şi consecinţele acestui flagel.
Beneficiari:
 directori adjuncţi/educaţie;
 cadre didactice;
 psihologi;
 asistenţi sociali.
Activităţi:
În perioada de 16 – 17 septembrie şi 14 – 15 octombrie 2010 s-au desfăşurat training-uri de două zile
pentru cadre didactice (directori adjuncţi pentru educaţie, psihologi şi asistenţi sociali) din instituţiile
de învăţământ preuniversitar din raionul Râşcani şi Glodeni (Activitatea 1 şi 2). În cadrul sesiunilor de
training în vizorul cadrelor didactice a fost planificarea şi monitorizarea activităţilor de susţinere a
copiilor migraților, tehnologii educaţionale în activitatea cu copiii rămaşi singuri acasă, metode de
identificare a necesităţilor copiilor, utile în activitatea diriginților. Fiecare training a fost compus din 6
sesiuni prin intermediul căruia au fost realizate obiectivele propuse. Conţinutul sesiunilor a avut o
structură variată, cu utilizarea diverselor metode interactive şi în diferite formate (individual, în
perechi, grupuri de diferite mărimi).
Agenda training-ului a fost alcătuită, ţinându-se cont de necesităţile unui curs de instruire şi de
formare în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane: legislaţia naţională şi internaţională, care
11

se bazează pe respectarea egalităţii si a drepturilor omului; starea actuală şi măsurile de combatere
a traficului de fiinţe umane; modul în care se desfăşoară activitatea de informare şi de sensibilizare a
populaţiei cu privire la pericolul, consecinţele şi riscurile traficului de persoane; exemple de
experienţa practică existentă în instituţiile de învăţământ preuniversitar cu privire la măsurile de
prevenire a traficului de persoane.
Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!” (elevi, tineri)
Scop: informarea adolescenţilor şi tinerilor, în special, a celor aparţinând categoriilor defavorizate,
din cauza migraţiei ilegale şi a traficului de persoane.
Beneficiari:
 adolescenţi;
 tineri.
În perioada de 15 – 20 decembrie 2010, s-au desfăşurat training-uri de informare (de o zi) destinate
adolescenţilor şi tinerilor din mediile rurale, defavorizate, din gimnaziile Pociumbeni, Râşcani şi liceul
din localitatea Recea, din raionul Râşcani; gimnaziul Duşmani, liceele teoretice Hâjdieni şi Vasile
Coroban din raionul Glodeni (Activitatea 3 şi 4). În cadrul realizării seminarelor de informare,
formatorii au pus accent pe metode de prevenire şi de informare cu unele aspecte ce pot provoca
riscuri; adrese de telefoane ale instituţiilor publice, abilitate să combată acest fenomen; sfaturi utile
pentru toţi tinerii care doresc să plece în afara graniţelor la studii sau muncă. De asemenea, au fost
distribuite pliante care conţin informaţii despre protecţie şi existarea reţelelor organizate.
Rezultate:
o organizarea a 2 training-uri de două zile realizate pentru cadre didactice, directori adjuncţi,
psihologi, asistenţi sociali din raioanele Râşcani şi Glodeni;
o instruirea a 60 participanţi (directori adjuncţi, psihologi, asistenţi sociali), în cadrul proiectului
„Copilul de azi – Viitorul de Mâine!”, în calitate de formatori;
o realizarea a 6 training-uri de o zi, pentru adolescenţii şi tinerii din localităţile rurale menţionate
mai sus;
o instruirea a 180 adolescenţi şi tineri, în cadrul proiectului „Copilul de azi – Viitorul de Mâine!”, în
calitate de voluntari;
o informarea a 1200 participanţi (directori adjuncţi, psihologi, asistenţi sociali), în cadrul
proiectului „Copilul de azi – Viitorul de Mâine!”, în calitate de formatori;
o informarea a 900 adolescenţi şi tineri, în cadrul proiectului „Copilul de azi – Viitorul de Mâine!”,
de către voluntarii instruiţi.
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BIROUL DE INFORMARE A POPULAŢIEI
OFICIUL PATRONATO ACLI LA CHIŞINĂU
Context: În urma semnării contractului de colaborare între Fundaţia „Regina Pacis” şi Patronato
ACLI din Italia, începând cu 01 ianuarie 2010, a fost lansat Proiectul „Biroul de Informare a
Populaţiei” în domeniul migraţiei şi tutelei drepturilor muncitorilor din Italia.

În acest sens, în urma Acordului Ambasadei Italiei la Chişinău, în cadrul Oficiului Vize a Ambasadei a
fost iniţiată activitatea de informare a cetăţenilor moldoveni, care au intenţia de a solicita o viză
pentru plecare în Italia.
Astfel de activităţi ale Patronatului ACLI au loc în cadrul Ambasadelor Italiei în 17 State din lume în
colaborare cu Ministerul de Externe al Italiei, oferind informaţii şi asistenţă cu privire la aplicarea
vizelor pentru plecarea în Italia, dar şi pentru modalităţi de obţinere de către studenţii moldoveni a
burselor la Universităţile italiene, informaţii în domeniul sejurului legal în Italia şi în ţările UE şi, de
asemenea, asistenţă în domeniul protejării drepturilor muncitorilor emigraţi în Italia.
Obiective:
 informarea cetăţenilor cu privire la modalitatea de plecare în Italia pe bază de vize eliberate
de Oficiul Vize al Ambasadei Italiei şa Chişinău;
 Informarea cetăţenilor cu privire la respectarea condițiilor de sejur din momentul sosirii în
Italia (Oficiul Unic a Sosirilor, Poliţia, Primărie, Serviciile Sanitare, şcolarizarea minorilor etc.);
 informarea cetăţenilor cu privire la contribuţiile achitate în fondul de pensii (extrasul din
registrul contribuţiilor achitate, verificarea contribuţiilor achitate, calculul pensiei,
contenciosul în domeniul muncii, etc.) în Italia;
 familiarizarea cu legislaţia Italiei în domeniul muncii, asigurării sociale, serviciul fiscal, dreptul
familiei;
 oferirea asistenţei sociale.
Beneficiari:
 elevi;
 studenţi;
 persoane adulte
 persoane de vârsta a treia;
 invalizi;
 veterani de război;
 pensionari.
Activităţi:
Menţionăm că, din primele zile de la lansarea proiectului, serviciile Biroului de Informare au
prezentat interes deosebit în rândul cetăţenilor ce au decis să plece în Italia la studii sau în scopul
reîntregirii familiei etc. Astfel, numărul solicitanţilor a fost în creştere continuă, atingând cifra de 776
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adresări în luna noiembrie. În total, pe parcursul perioadei de raportare, numărul celor care au
beneficiat de consultanţă şi asistenţa Biroului de Informare a Patronatului ACLI din cadrul Fundaţiei a
atins cifra de 4 289 persoane. Este remarcabil faptul că, practic în toate cazurile, cetăţenii care au
beneficiat de consultanţă şi asistenţă s-au adresat de la 2 până la 6 ori, în funcţie de complexitatea
cazului. În perioada de raportare, majoritatea persoanelor ce au beneficiat de consultanţă şi
asistenţă au fost femeile – 2 629 de persoane, atingând cota de 61%. De fapt, aceste rezultate
reflectă datele statisticii emigrărilor din Republica Moldova în Europa de Vest, moldovencele preferă
emigrarea în vest, unde îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă decât bărbaţii.
Rezultate:
 776 de adresări;
 4289 persoane informate;
 2629 persoane asistate – femei.

Vârsta solicitanţilor
Tineri până la 30 ani
Vârsta medie30-50 ani
Peste 50 ani
Total

Luna I-a – a IV-a
01-04
Cota
%
210
45.76
163
35.50
86
18.74
459
100 %

Luna a V-a – a VIII-a
05-08
Cota
%
871
53.37
424
25.98
337
20.65
1 632
100 %
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Luna a IX-a – a XII-a
Cota
09-12
%
1007
45.94
747
34.08
438
19.99
2 192
100 %

CENACLUL „REGINA PACIS”
Context: Cenaclul „Regina Pacis” este una din
subdiviziunile Fundaţiei „Regina Pacis” şi reprezintă una
din ultimele realizări ale acesteia. A fost edificat în anul
2008 în zona centrală a or. Chişinău.
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 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:
 cetățeni italieni deținuți;
 italieni nevoiași;
 bătrâni, care s-au stabilit cu traiul în Moldova.
Activităţi:
Pe parcursul anului 2010, de către colaboratorii Cenaclului „Regina Pacis”, au fost organizate şi
realizate un şir de activităţi cu caracter pastoral şi caritabil.
Săptămânal, sâmbăta la orele 18.00, părintele Cesare Lodeserto, celebra Sfânta Liturghie la care
participa, practic, întreaga comunitate italiană din Chişinău.
În această perioadă, în cadrul Cenaclului „Regina Pacis”, au fost organizate evenimente de binefacere
pentru copiii din familii defavorizate, bătrâni singuratici, invalizi etc. De asemenea, la aceste
evenimente de binefacere au participat şi reprezentanţii comunităţii italiene. Evenimentele începeau
cu celebrarea Slujbei în Capela Cenaclului de către părintele Cesare Lodeserto (Președintele
Fundaţiei). De fiecare dată, în cadrul evenimentelor a urmat o cină de binefacere, la care au
participat în total, aproximativ, 410 persoane, beneficiari ai Fundaţiei „Regina Pacis”. Copiii prezenţi
la aceste evenimente au primit pachete cu rechizite şcolare, haine, jucării, dulciuri etc.
Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Cenaclului „Regina Pacis, si-au desfăşurat activitatea
caritabilă măicuțele Congregaţiei Surorilor Saleziene a Sfintelor Inimi, care, anul acesta, şi-au încheiat
cu succes misiunea în Republica Moldova.
În această perioadă, Cenaclul „Regina Pacis” a găzduit, aproximativ, 30 de voluntari din Italia, care au
contribuit la organizarea şi desfăşurarea taberei de vară – 2010 pentru copiii din familii
dezorganizate.
De asemenea, au fost organizate şi realizate diverse întâlniri, cu scopul de a consolida relațiile de
prietenie, oferind oportunitatea pentru stabilirea relațiilor umane și a comunicării eficiente, care
stau la baza oricărei comunități. În cadrul acestor activități, obiectivul primar al Cenaclului „Regina
Pacis” constă în crearea condițiilor pentru consolidarea și îmbunătățirea relațiilor între cetățenii
italieni prezenți în Moldova, astfel ajutându-i să depășească diverse obstacole, pericole sau conflicte.
Este foarte importantă şi colaborarea cu Ambasada Italiei la Chișinău. În acordului bilateral existent,
Fundația acordă asistență socială și suport reprezentanților diasporei italiene din Moldova care se
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confruntă cu diverse probleme. Este relevantă activitatea de susținere psihologică, morală, juridică și
materială a cetățenilor italieni aflați în detenție în Moldova care, chiar dacă sunt puțini, necesită
intervenție efectivă și efort deosebit.
În această perioadă de raportare, activitatea Cenaclului „Regina Pacis” a fost susţinută de numeroși
italienii care prin diferite modalități au contribuit la realizarea obiectivelor Fundației „Regina Pacis” și
subdiviziunilor ei.
Rezultate:
 activităţi pastorale – 300 persoane;
 cine de binefacere – 410 persoane;
 pachete cu rechizite şcolare, haine, cadouri, dulciuri – 150;
 suport cetățenilor în detenție – 2 persoane.
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CENTRUL SOCIAL „REGINA PACIS” din c. Vărvăreuca, raionul Floreşti
“CASA DEGLI AMICI di MARIO”
Context: Centrul Social „Regina Pacis” din c. Vărvăreuca, r-ul Floreşti, în continuare „CSV”, a fost
creat prin decizia Consiliului de Administrare al Fundaţiei „Regina Pacis” PV03/08 din 11.02.2008.
Obiective:
 organizarea orelor de meditaţie şi a altor
activităţi extraşcolare pentru copii din teritoriu;
 organizarea taberelor de vară pentru copii şi
adolescenţi cu participarea tinerilor voluntarianimatori din Italia.
Activităţi:
În cadrul Centrului Social “CASA DEGLI AMICI di
MARIO” din c. Vărvăreuca, zilnic, au fost organizate ore
de meditaţie pentru copiii rămaşi singuri acasă şi din
familiile social vulnerabile. La realizarea orelor de
meditaţie au contribuit asistentul social din comună şi voluntarii din Italia. A fost organizată
sărbătoarea de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului. De asemenea, a fost organizată „Tabăra de
Vară-2010” pentru această categorie de copii din satul Vărvăreuca şi de la Centrul de Plasament al
Copilului „Regina Pacis” din Chişinău. La realizarea activităţilor au participat voluntarii din Italia şi un
grup de tineri – rezidenţi ai Centrului de Plasament al Copilului ”Regina Pacis” din Chișinău.
Rezultate:
 meditaţii – 35 copii anual;
 tabăra de vară – 175 copii.
Cantina Socială
Context: În cadrul Centrului Social, a funcţionat bucătăria socială, unde, de luni până vineri (inclusiv),
au fost oferite prânzuri calde pentru persoane nevoiaşe din comuna Vărvăreuca şi s. Stârceni, raionul
Floreşti.
Obiective:
 distribuirea zilnică a prânzurilor calde persoanelor nevoiaşe;
 distribuirea ajutoarelor umanitare.
Beneficiari:
 persoane nevoiaşe;
 invalizi;
 pensionari;
 copii singuri.
Activităţi:
Bucatele au fost pregătite în cantina Centrului Social şi au fost distribuite persoanelor nevoiaşe care,
din diferite motive, au necesitate stringentă de a beneficia de prânzuri calde. Listele beneficiarilor au
fost preventiv aprobate, o dată la două luni, de către Directorul Fundaţiei „Regina Pacis” cu votul
consultativ al Primarului din comuna Vărvăreuca. De asemenea, o dată la două luni, persoanele
nevoiaşe şi copiii din familiile social vulnerabile au primit ajutoare umanitare (haine, pachete cu
produse alimentare, medicamente etc.).
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Rezultate:
 125 persoane nevoiaşe;
 6 300 prânzuri;
 250 pachete cu produse alimentare;
 1700 kg. haine, îmbrăcăminte etc.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

18
Zile lucrătoare
25
Prânzuri zilnic produse
Persoane alimentate per lună 45

20
25
50
0

22
25
55
0

21
25
52
5

20
25
50
0

22
25
55
0

23
25
57
5

19
25
47
5

22
25
55
0

22
25
55
0

21
25
52
5

22
25
55
0

Categoria de beneficiari pentru fiecare lună
16 16 16 13
Pensionari
7
7
7
6
Invalizi
2
2
2
6
Persoane vulnerabile

13
6
6

13
6
6

12
9
4

12
9
4

14
6
5

14
6
5

15
6
4

15
6
4

Luna

0
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Total
2010
252
6 300

70
34
21

PUNCTE DE DISTRIBUIRE A PRÂNZURILOR CALDE

Context: Proiectul Punctele de Distribuire a Prânzurilor Calde (în continuare PDP) a fost lansat pe
data de 14 martie 2003 prin Hotărârea Preşedintelui Fundaţiei „Regina Pacis. Prin intermediul
proiectului, Punctele de Distribuire a Prânzurilor, Fundaţia „Regina Pacis” oferă soluţii persoanelor
din familii defavorizate, oferindu-le un prânz cald zilnic. În afară de aceasta, acordă ajutor material,
financiar şi organizează diverse acţiuni caritabile pentru aceste persoane, care sunt incapabile de a-şi
asigura un trai decent, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială fără deosebire de
rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de
apartenenţă politică, şi se află sub nivelul minim de trai. Acest proiect se desfăşoară în raza mun.
Chişinău, prin intermediul a două Puncte de Distribuire a Prânzurilor care sunt situate pe str. Avram
Iancu 17 (PDP 1) şi pe str. Albişoara 68/3 (PDP 2).

Obiective:






oferirea prânzurilor calde persoanelor defavorizate;
distribuirea produselor alimentare şi a altor bunuri materiale necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai;
implicarea beneficiarilor în diferite activităţi privind colectarea de fonduri;
expedierea scrisorilor de intenţie potenţialilor finanţatori din străinătate în scopul atragerilor
de fonduri, colaborare, şi schimb de experienţă;
consolidarea colaborării între angajat şi beneficiar.

Beneficiari:










bătrâni;
invalizi;
copii ai străzii;
vagabonzi;
vârstnicii singuratici;
bolnavi cronici;
persoane care au părăsit penitenciarele;
familii monoparentale;
veterani.

Activităţi: În perioada de raportare, prânzurile au fost pregătite la bucătăria Fundaţiei Casa
Providenţei, organizaţie parteneră a Fundaţiei „Regina Pacis”, cu care este semnat un acord de
colaborare. În urma acestui acord, Fundaţia Casa Providenţei pregăteşte zilnic prânzuri, sinecostul
cărora este acoperit de Fundaţia „Regina Pacis”. Utilajul din bucătărie, unde sunt pregătite
prânzurile, a fost donat de către Fundaţia „Regina Pacis” şi
corespunde tuturor cerinţelor sanitar-epidemiologice.
Pentru transportarea prânzurilor, Fundaţia „Regina Pacis” dispune
de un autocamion de marca FIAT Doblo, echipat special pentru
transportarea bucatelor şi care corespunde normelor sanitarepidemiologice (fapt atestat prin certificatul sanitar). Pentru
transportarea fără a aduce prejudiciu calităţii prânzurilor,
autocamionul este echipat cu vase izotermice.
Distribuirea prânzurilor este efectuată de către colaboratorii
Fundaţiei „Regina Pacis” şi are loc de luni până vineri, inclusiv,
începând cu orele 1230, concomitent la cele două PDP situate pe str.
Avram Iancu 17 şi str. Albişoara 68/3.
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În procesul de distribuire a prânzurilor sunt implicaţi atât angajaţi ai Fundaţiei „Regina Pacis”, cât şi
voluntari (în total şase persoane).
Beneficiarii Punctelor de Distribuire a Prânzurilor Calde nr. 1 şi nr. 2, primesc zilnic mâncare caldă,
intre orele 1230-1330, de luni până vineri. Pe parcursul anului 2010, au beneficiat de prânzuri calde
persoane nevoiaşe, membri ai diverselor asociaţii: Asociaţia Invalizilor din sectorul Râșcani, Asociaţia
Primară a Veteranilor din sectorul Râșcani № 9, Asociaţia Veteranilor Audiovizualului radio-ecran,
Asociaţia Ofiţerilor, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţia Asistenţă
Socială din sectorul Centru, Insula Speranţelor – Societatea Republicană pentru Protecţia Socială a
Minorilor şi Tineretului, Carlux – Programul TB/HIV în penitenciare.
Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc două distribuiri ale hainelor, una pentru sezonul rece
şi alta pentru cel cald.
De asemenea, în această perioadă a fost reorganizată, parţial, activitatea PDP. În vederea asigurării
unei activităţi eficiente, bătrânii au fost implicaţi într-un proiect de colectare a capacelor de la sticlele
din plastic. Pentru o implicare mai activă a beneficiarilor în colectarea capacelor, cei mai activi au
fost stimulaţi, acordându-le pachete cu produse alimentare, haine, chiar şi premii băneşti etc.
De asemenea, în această perioadă, echipa de la PDP a iniţiat şi a
desfăşurat o campanie de colectare a fondurilor. Deja, avem
mici realizări cu privire la colectarea de fonduri, unele persoane
private au oferit haine uzate beneficiarilor Cantinei.
Evaluarea activităţii PDP nr. 1 şi nr. 2 a fost efectuată, periodic,
prin aplicarea interviurilor structurate şi nestructurate, metode
de observaţie, analiză documentară, discuţii în grupurile de
evaluare zilnică cu beneficiarii. Astfel, s-a constatat că proiectul
este binevenit şi foarte necesar pentru susţinerea persoanelor
defavorizate şi continuarea lui rămâne a fi foarte importantă
pentru această categorie din diverse pături social-vulnerabile
din R. Moldova.
Acest proiect este finanţat din donaţiile private ale persoanelor
fizice şi juridice de bună credinţă.
Pentru anul 2011 este prevăzută sistarea acestui proiect şi lansarea Cantinei Sociale „Regina Pacis”
din str. Avram Iancu, 17, din municipiul Chişinău cu capacitatea de 400 prânzuri zilnic. Beneficiarii
Cantinei Sociale „Regina Pacis” vor avea posibilitatea să-şi petreacă timpul în cadrul Centrului de
Comunicare, creat pe lângă Cantina Socială. Scopul fiind organizarea timpului liber a beneficiarilor şi
facilitarea comunicării eficiente cu persoanele de vârsta a treia şi cu voluntarii Centrului de
Comunicare, despre problemele cu care se confruntă, despre bucuriile şi tristețile lor.
Să nu uităm că toate aceste realizări ce au lăsat multe zâmbete pe chipurile celor suferinzi au fost
înfăptuite de către echipa Fundaţiei „Regina Pacis” şi a voluntarilor, tineri cu speranţa că pot ajuta cât
mai mulţi oameni simpli cu Credinţă în Dumnezeu.
Rezultate:
 prânzuri calde – 21930;
 beneficiari – 215 persoane;
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ASISTENŢA LA DISTANŢĂ A COPIILOR
Context:
Fundația „Regina Pacis”, începând cu martie 2003 a lansat proiectul “Asistenţa la Distanţă” care
prevede acordarea unui suport copiilor aflaţi în dificultate şi familiilor acestora. Acest proiect este
realizat în parteneriat cu Fundaţia „Regina Pacis” din Italia şi Asociaţia “Ave Maria Nostra Speranza”
din or. Mantova, Italia şi constă în consolidarea resurselor şi capacităţilor în vederea asigurării
dreptului copilului de a creşte şi a se dezvolta în mediul familial.
Obiective:
 acordarea suportului familiilor nevoiaşe ce fac parte din grupul de risc, având scopul de a
menţine şi educa copilul în sânul familiei;
 reducerea numărului de copii abandonaţi şi a copiilor străzii;
 sensibilizarea opiniei publice privind situaţia copilului şi a
familiei aflate în dificultate.
Beneficiari:
 copii din familii monoparentale;
 copii orfani şi rămaşi fără ocrotirea părintească;
 copii invalizi;
 copii care cerşesc şi vagabondează;
 copii ce utilizează droguri şi substanţe toxice;
 copii din familii dezorganizate.
Activităţi:
Pe parcursul anului 2010 beneficiarii proiectului “Asistenţa la
Distanţă” au fost vizitaţi de către colaboratorii Fundaţiei „Regina
Pacis” de şase ori. În timpul fiecărei vizite, beneficiarii au primit
pachete cu produse alimentare, produse igienice, rechizite şcolare şi îmbrăcăminte.
În perioada de raportare, copiii – beneficiari ai acestui proiect care sunt şcolarizaţi sau frecventează
grădiniţa de copii au mai beneficiat de suport
financiar pentru acoperirea cheltuitelor ce ţin de
procesul educativ şi activităţile şcolare.
Proiectul „Asistenţa la Distanţă” are menirea şi în
continuare să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi ridicarea nivelului de trai a persoanelor
defavorizate şi a copiilor din familiile social
vulnerabile, cu suportul donatorilor şi agenţilor
economici, care nu rămân indiferenți şi le pasă de
soarta şi problemele cu care se confruntă familiile
defavorizate.

Rezultate:
Produse
alimentare
Orez
Hrişcă
Paste făinoase
Făină de grâu
Zahăr
Ceai
Biscuiți
Tomate
Medicamente

Cant. kg.

Nr. benef.

261 kg
118 kg
812 kg
500 kg
59 kg
118 pac
203 kg
59 kg
-

89
89
89
89
89
89
89
89
20

Produse igienice
Pastă de dinţi
Praf de spălat
Gel de veselă
Şampon
Rechizite şcolare
Caiete
Pixuri
Set carioci
Jucării
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Cant. buc

Nr. benef.

-

60
60
60
60

1475
590
118
-

540
169
69
60

VOLUNTARIATUL
în cadrul subdiviziunilor Fundaţiei „Regina Pacis” pentru anul 2010
Context: Voluntarii joacă un rol esenţial în activitatea şi serviciile oricărei organizaţii, având în vedere
faptul ca serviciile acestora sunt din ce în ce mai frecvent solicitate, în timp ce resursele alocate de
cele mai multe ori sunt la limită. Cheia succesului în implicarea voluntarilor şi menţinerea acestora în
activitate constă, în primul rând, în nivelul de pregătire a organizaţiei pentru implicarea voluntarilor.
Acesta este un factor primordial, deoarece poate preveni problemele grave, cum ar fi incertitudinea
dacă vom reuşi să găsim voluntarii potriviţi, sarcinile neîndeplinite corect şi la timp, relaţiile
conflictuale între voluntari şi colaboratorii organizaţiei.
Obiective:
 identificarea rolului voluntarului la nivelul comunităţii locale;
 promovarea activităţilor de voluntariat, care pot fi realizate la nivelul copiilor, tinerilor
(elevilor);
 implicarea activă a voluntarilor în programul de asistenţă şi ajutor social persoanelor
defavorizate;
 acumularea de cunoştinţe pentru implicarea în activităţile viitoare, desfăşurate de organizaţia
noastră în parteneriat cu colegii din alte organizaţii non-profit.
Beneficiari:
 copii din familii social vulnerabile;
 bătrâni;
 pensionari;
 invalizi;
 vagabonzi;
 vârstnicii singuratici;
 familii monoparentale;
 veterani.
Activităţi:
Pe parcursul anului 2010 Fundaţia „Regina Pacis” a avut sprijinul a 61 de voluntari devotaţi cu
ajutorul cărora am reuşit să realizăm multe dintre proiectele propuse. Practic, toţi voluntarii au venit
din Italia, din regiunile de nord ale ţării. Ca şi în anul 2009, obiectivul primordial al Fundaţiei a
reprezentat implicarea activă în programul de asistenţă şi ajutor social, obiectiv ce a fost realizat cu
succes. Majoritatea persoanelor care au activat în calitate de voluntari au beneficiat de un curs de
pregătire privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu copiii şi adolescenţii. O bună parte dintre
tinerii antrenaţi în activităţile Fundaţiei, anterior, au desfăşurat activităţi similare în Italia, iar unii
dintre ei au activat şi în alte ţări europene. Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de
voluntariat în cadrul subdiviziunilor Fundaţiei „Regina Pacis” au fost create grupuri de voluntari.
Fiecare grup a fost condus de către un lider.
Grupul din Mantova 08.08.2010 – 17.08.2010 În componenţa grupului de animatori din Mantova, au
fost 6 persoane, ghidate de către Suora Antonia. Acest grup a fost cazat în incinta Episcopiei Romano
Catolice din Chişinău. În cadrul Episcopiei, la fel ca şi anul trecut, a fost organizată tabăra de vară în
colaborare cu Parohia Romano Catolică “Providenţa Divină” din Chişinău. Zilnic, circa 30-35 de copii
au participat în cadrul activităţilor organizate şi desfăşurate de către tinerii voluntari.
Grupul din Verona compus din 27 animatori şi, condus dă către Părintele Giusto Alberto, în perioada
11.08.2010 – 20.08.2010, a desfăşurat activităţi distractiv-recreative în cadrul taberei de vară
organizată pentru copiii din c. Vărvăreuca.
Pe întreagă durată de şedere în R. Moldova, tinerii au fost cazaţi în Centrul Social „Regina Pacis” din
Vărvăreuca. Zilnic, au participat la tabăra de vară, circa 150 copii din teritoriu. Ca şi în anii precedenţi,
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programul taberei de vară a cuprins jocuri în echipe, concursuri, teatru sub cerul liber, activităţi de
instruire în origami, pictură, desen, dans etc.
Primăria şi cadrele didactice ale şcolii medii generale „Mihai Eminescu” din comuna Vărvăreuca au
apreciat activitatea grupului de voluntari cu calificativul „ foarte bine”, de asemenea, au menţionat
că activităţile organizate şi desfăşurate de către ei au fost utile şi binevenite pentru copiii din
comună. Participanţii au rămas foarte mulţumiţi şi au solicitat reîntoarcerea voluntarilor şi în anul
viitor.
Grupul din Bologna În perioada 04.08.2010 – 15.08.2010, în cadrul Centrului Social „Regina Pacis”
din comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti ,au organizat şi au desfăşurat activitatea de voluntariat, 26
tineri sosiţi din or. Bologna (Italia).
În această perioadă au fost organizate un şir de activităţi educativ-recreative pentru copiii din familii
defavorizate şi familii social vulnerabile din Vărvăreuca. Ca şi grupurile precedente, rezultatele
activităţii desfăşurate de către voluntarii din Bologna au fost înalt apreciate atât de către copii, cât şi
de către părinţii acestora.
Activitatea de voluntariat a fost desfăşurată şi în cadrul proiectului Punctele de Distribuire a
Prânzurilor Calde persoanelor defavorizate (bătrâni singuratici, boschetari, pensionari, invalizi, copii
ai străzii etc.), care nu dispun de surse suplimentare pentru procurarea produselor alimentare. În
cadrul acestui proiect au activat doi voluntari străini: d-na Rosa Brunn din Bolivia, America Latină
(perioada ianuarie - septembrie) şi d-ul Aldo Zanella din Italia
(septembrie – decembrie 2010).
Fundaţia „Regina Pacis” apreciază foarte înalt suportul şi munca depusă de voluntarii ce au activat
în cadrul subdiviziunilor Fundaţiei „Regina Pacis”.
Rezultate:
 voluntari – 61;
 tabere de vară – 3;
 beneficiari – 175.
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EVENIMENTE 2010

01.06

26.06.

16.07

20.08

01.09
18.09.

25.09
22.11.

28.11.

04.12.

19.12.

25.12.

“Sărbătoarea Solidarității şi Prieteniei”, eveniment organizat în incinta Teatrului LUCEAFĂRUL cu ocazia
Zilei Internaţionale a Copilului, la care au fost prezenţi peste o sută de copiii de la Centrul de Plasament al
Copilului “Regina Pacis”, de la Centrul Comunitar pentru copii şi tineri “Andrieş”, de la Asociaţia Părinţilor
Orbi din raionul Basarabeasca, precum şi copii din familii social vulnerabile din mun. Chişinău. În cadrul
evenimentului, a fost organizată o donaţie de jucării pentru 150 copii ce provin din familii nevoiaşe din c.
Vărvăreuca şi s. Stârceni, r-ul Floreşti.
Legendarul interpret şi compozitor italian, Toto Cutugno împreună cu renumita interpretă Annalisa
Minetti, au întreprins o vizită la Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” din Republica Moldova,
unde au bucurat copiii cu unele dintre piesele sale.
Deschiderea Cabinetului Stomatologic din cadrul Spitalului raional Floreşti, reparat şi renovat cu utilaj
medical modern de către Fundaţia „Regina Pacis”, cu suportul Cabinetului Stomatologic Gino Villanova
Sernaglia della Battaglia (TV) din Italia.
Sărbătoarea Verii 2010, eveniment organizat în comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti în colaborare cu
Ambasada Italiei la Chişinău. Au fost organizate două meciuri de fotbal între echipele de juniori şi veterani
ai c. Vărvăreuca cu echipa Ambasadei Italiei şi echipa de veterani ai insulei Sardegna (Italia). După fotbal,
pentru locuitorii comunei Vărvăreuca a fost organizată o masă de binefacere cu bucate tradiţionale
italiene şi moldoveneşti. În semn de recunoştinţă pentru activitatea Fundaţiei „Regina Pacis”, desfăşurată
pe teritoriul comunei, Primăria Vărvăreuca a oferit titlul de “Cetățean de Onoare” Președintelui Fundației
„Regina Pacis” – Mons. Cesare LODESERTO.
Lansarea proiectului „Copilul de azi – Viitorul de mâine!” implementat în zece raioane ale ţării, cu
suportul financiar al Asociaţiei „RENOVABIS”, Germania.
Dată importantă în istoria Fundaţiei „Regina Pacis” – în această zi s-au împlinit 10 ani de activitate a
Fundaţiei „Regina Pacis” în Republica Moldova, precum şi 25 de ani de la consacrarea preoțească a
părintelui Don Cesare Lodeserto. Evenimentul a fost sărbătorit prin celebrarea Liturghiei de Mulţumire, la
care au participat beneficiarii şi prietenii Fundaţiei.
După 8 ani de activitate, Comunitatea Surorilor Saleziene a Sfintelor Inimi şi-au încheiat misiunea în
Republica Moldova.
În satul Ciobruci, raionul Slobozia a fost inaugurat Centrul Medical, care a fost reparat şi renovat din
fondurile europene. Activităţile de reconstrucţie a instituţiei medicale au fost desfăşurate în cadrul
proiectului „Never Alone”, realizat cu asistenţa proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a
Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare.
“Cina de binefacere 2010” a fost organizată în incinta Cenaclului „Regina Pacis” din str. Natalia Gheorghiu
23/1. Evenimentul a început cu celebrarea Slujbei în Capela Cenaclului de către Părintele Cesare
Lodeserto (Președinte al Fundaţiei), după care a urmat o cină de binefacere în sala de festivităţi. Au
participat în jur de 110 persoane, majoritatea reprezentanţi ai comunităţii italiene din Moldova, oameni
de afaceri şi beneficiari ai Fundaţiei „Regina Pacis”. Circa 40 de copii, beneficiari ai proiectelor de asistenţă
a Fundaţiei, au primit jucării şi dulciuri.
„Târgul de Caritate 2010”, evenimentul organizat de către soţiile ambasadorilor acreditați în Republica
Moldova a ajuns la a 14-a ediţie şi tradiţional are loc la MoldExpo. Pentru al treilea an consecutiv,
Ambasada Italiei la Chişinău, şi-a prezentat standul în colaborare cu Fundaţia „Regina Pacis”. Spre
deosebire de anii precedenţi, anul acesta standul Italiei a fost denumit “La Dolce Italia”. Nu au lipsit
dulciurile tradiţionale italiene, precum: cozonacul de Crăciun (panetone), ciocolate, biscuiţi, caramele,
amarettele etc., dar şi vinul şi spumantul italian.
Copii de la Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” au plecat într-o vacanţă de vis în munţii
DOLOMITI din regiunea Trentino – Italia. Vacanţa a fost posibilă datorită suportului Primăriei PELUGO,
precum şi a Asociaţiei „Piano Giovani di Val Rendena” din Trentino.
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Fundaţia „Regina Pacis” în parteneriat cu MAMA PANDA, a organizat şi a
desfăşurat un spectacol cu participarea unui grup de clovni, o masă de dulciuri şi multe cadouri din partea
lui Moș Crăciun pentru circa 50 de copiii de la Centrul de Plasament „Regina Pacis” si copii din familii social
vulnerabile. Evenimentul a avut loc în cafeneaua pentru copii de la Centrul Comercial ELAT din Chişinău.

24

Toate aceste realizări reprezintă oglinda vie a muncii şi implicării active de care au dat dovadă
colaboratorii şi voluntarii Fundaţiei „Regina Pacis”.
ECHIPA FUNDAŢIEI „REGINA PACIS”
Oficiul Central
Monsenior Cesare LODESERTO – președinte;
Ilie ZABICA – director;
Carolina VIERU – contabil şef;
Tatiana CARAGHENOVA – contabil;
Emilia MORARU – coordonator Direcţia Programe Educaţionale şi Informare;
Daniil MOŞCO – asistent IT;
Victor CROITORU - asistent de Proiect Patronato ACLI;
Olga IXARU – SCUTELNIC – asistent de Proiect Patronato – ACLI;
Gheorghe ELISEI – responsabil tehnic.
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis”
Adrian BRAGA – manager;
Emilia MORARU – psiholog;
Sr. Leodenira Negrao FERNANDES – responsabilă de componenta Educaţie;
Elena SUVEICĂ – asistent social-educator;
Dina SCUTARU - asistent social-educator;
Ludmila BRĂDUŢAN - asistent social-educator;
Ludmila BORODAI - asistent social-educator;
Daniela PLEŞCA – medic pediatru;
Anatolie TÎRNOV – instructor laboratorul LPL;
Vasilisa BEJAN – bucătar;
Victor GRIB – asistent de proiect;
Alexandru BOTNARIUC – asistent de proiect.
Cenaclul „Regina Pacis”
Mons. Cesare Lodeserto – paroh;
Ludmila Brăduţan – asistent paroh;
Victoriţa ŢURCANU – organistă;
Tudor BRAGA – responsabil tehnic.
Centrul Social „Regina Pacis” din c. 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;
Sr. Leodenira Negrao FERNANDES – responsabilă de componenta Educaţie.
Direcţia Programe Umanitare
Gheorghe BRĂDUŢAN – 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
colectivul Fundaţiei „Regina Pacis” în realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2010 şi
ne dorim ca împreună să realizăm mai mult în anul 2011.
Pe această cale ţinem să mulţumim din suflet şi să exprimăm toată consideraţia noastră,
sperând să menţinem colaborarea şi pe viitor pentru:
Dieceza Catolică din Chişinău, Arhidieceza Catolică din Lecce (Italia), Dieceza Catolică din Mantova
(Italia), Asociaţia RENOVABIS din Germania, PNUD Moldova, Ambasada Italiei în Republica Moldova,
S.C. BASCONSLUX srl, Programul „SOCIAL GATE”, B.C. EXIMBANK GVB S.A., MGM srl, International
Women’s Club of Moldova, Aerneg S.p.A. (Italia), AgriService (Italia), „Agri-Cereal” srl, Ana-Lori-Grup
srl, ARCI Moldova, ARTAS Bocem, Asociaţia Ave Maria Nostra Speranza (Italia), Asociaţia
Întreprinzătorilor Italieni din Moldova, Ass.ne Intesa tra i Popoli (Italia), Benedetto Romita srl, BIA
“Digore Eduard”, Camera de Comerţ Moldo-Italiană, Caritas Arcidiocesi di Lecce, CARITAS Moldova,
Caritas Diocesi di Mantova, Club Italia din Moldova, Cosstroni srl, Dimax Impex, DINA COCIUG srl,
Ducato-M Company Group International srl, DGL CONSTRUCTION DESIGN SRL, EmmeDue Costruzioni
(Italia), Euroelettro srl, Euroinfogruop srl, Fidus Achates (Italia), Fundaţia „Casa Providenţei”,
Fundaţia „DON BOSCO”, Fondazione Cassa Risparmio di Verona (Italia), Fondazione Salus (Italia),
Forniture Materiali Elettrici Carli (Italia), FUNDAŢIA ENERGOFILONTROPIE, Gruppo Amici di Santa
Chiara (Italia), ICS Maritan-Sor srl, Imobil Dream srl, ITALCIM TRADE srl (Italia), ITALGIOCHI 2 srl
(Italia), Italtrade Company srl, Italvacum srl (Italia), La Fenice Italia srl, LOCOS srl, Logiform
Transconsult srl, Lomar Investment srl, Lucchini srl (Italia), MACON S.A., Matricot srl (Italia), Morello
Mobila srl, Natsilva srl, Nobile Casato d’Italia srl, Nival Group srl (Italia), OILTECH srl, Patronato ACLI
(Italia), Penta Immobiliare srl, Pro Inovatie, Professional Igiena Cleaning srl, Restaurantul “Carmelo”,
Restaurantul “La griglia d’Oro”, SMIIT COMPANY srl, STUDIO LINE, STUDIO C.O.M. (Italia), Tecnofood
(Italia), Vides – Casale Monferrato Vides (Italia), Vides – Nizza Monferrato (Italia), Volontari Diocesi
di Messina, 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!
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Adrese:
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 MD
tel./fax +373.22.791385
web. http://www.reginapacis.org email:cpc@reginapacis.org
Persoana de contact: Adrian BRAGA, Manager abraga@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
Direcția Programe Educaționale și de Informare
Str. Sfatul Țării 17-32, Chișinău MD2012
tel. +373.22.235511, Fax: 00373.22.232321
web. http://www.reginapacis.org email: emoraru@reginapacis.org
Persoana de contact: Coordonator Emilia MORARU
Puncte de Distribuire a Prânzurilor „Regina Pacis”
str. Avram Iancu 17, Chișinău MD2001 (PDP1)
str. Albișoara 68/3, Chișinău (PDP2)
tel./fax +373.22.212977
web. http://www.reginapacis.org email: chisinau@reginapacis.org
Persoana de contact: Coordonator de Proiect Gheorghe BRĂDUȚAN
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: Asistent de Proiect Tudor BRAGA
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Pentru a continua să ajutăm persoanele care se află în diverse situaţii de
extremă necesitate, avem nevoie de susţinerea Dumneavoastră!
Orice donaţie, cât de mică nu ar fi, are o semnificaţie
foarte mare pentru o persoană disperată.
Apreciem gestul Dvs.!

PENTRU DONAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA (MDL)

Cod fiscal:
35798016
Cod TVA
------------BANCA:
EXIMBANK GRUPPO VENETO BANCA
BIC:
EXMM MD 22 477
C/C MDL
225130128
BENEFICIAR FUNDAŢIA REGINA PACIS

PENTRU DONAŢII ÎN EURO şi DOLARI SUA

COMMERZBANK AG, FRANKFURT
INTERMEDIARY BANK
AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE: COBA DE FF
CORRESP./ACCOUNT: 400886858001 EUR
JSCB „EXIMBANK”, CHISINAU, MOLDOVA
BENEFICIARY’S BANK
SWIFT CODE: EXMM MD 22 477
BENEFICIARY’S ACCOUNT 225180083
BENEFICIARY’S NAME
FUNDAŢIA REGINA PACIS
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