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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.
VIZIUNEA FUNDAŢIEI
Fundaţia ”Regina Pacis” este un remediu spiritual, o modalitate de comunicare, precum şi o
speranţă pentru persoanele defavorizate, bătrânii singuratici, invalizi, copii ai străzii şi boschetari.
VALORILE FUNDAŢIEI

SCOPURILE DE BAZĂ ALE FUNDAŢIEI SUNT URMĂTOARELE:
• 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
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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.
STRUCTURA FUNDAŢIEI „REGINA PACIS”
Fundaţia Regina Pacis este condusă de Consiliul de Administrare, alcătuit din cinci persoane:
1. Mons. Cesare LODESERTO, preşedinte;
2. Franţ CENTORIŢCHI, consilier;
3. Otilia SÎRBU; consilier;
4. Natalia VIERU, consilier;
5. 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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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.
Obiective:
• 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.
Beneficiari:
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.
Activităţi realizate:
În perioada anului 2013 au fost organizate Tabere de Vară:
1. 04 – 19 iulie 2013, Tabăra de Vară „Vara
împreună 2013”, în colaborare cu Fundaţia Don
Bosco, (pentru 16 copii);
2. 12 – 17 august 2013, Tabăra de Vară
„Oratimp – Oratoriu împreună” în cadrul
Centrului Don Bosco, Chişinău (14 copii);
3. 04 – 14 august 2013, Tabăra pentru copii
„Andrieş” din comuna Ivancea, (3 copii);
4. 22 – 30 august 2013, în cadrul Centrului
Social “Regina Pacis” din Varvareuca, Floreşti,
(17 copii şi 2 voluntari).
În perioada 8 - 15 martie 2013, pentru al 3-lea an consecutiv, copiii au avut posibilitatea să
practice SnowBoard-ul în munţii Dolomiţi din Italia. Copii au participat la concursuri sportive,
lecții de artă plastică, s-au ocupat cu alpinism, primblări în parcurile şi rezervaţiile naturale din
localitățile Carisolo, Pinzolo și Pelugo.
Fundatia Regina Pacis

3

În perioada 1-3 septembrie, Vasilică Severin, rezident
la Centrul de Plasament, a fost invitat la Roma
pentru a-i înmâna Papei Francisc o carte în care au
fost adunate scrisorile şi desenele copiilor din toată
Europa. Cartea cu titlul „Copiii din Europa îi vorbesc
Papei“ cuprinde mesaje din cele 38 de State membre
ale Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene
(CCEE). Vasilică a scris şi el o scrisoare lui Papa
Francisc, datorită căreia şi a fost selecta în calitate de „Ambasador al copiilor de la periferia
Europei“ şi a avut onoarea să înmâneze Suveranului Pontif această publicaţie.
Pe data de 18 aprilie a fost organizată ziua ușilor deschise cu
genericul „Sfântă mi-i casa”. La eveniment au fost invitaţi exbeneficiari ai Centrului de Plasament, acum integraţi în societate şi
foştii colaboratori pentru a se revedea și a transmite experiența
pozitivă actualilor copii.
În perioada 4-21 iunie a fost realizată școala de vară “Mediere de la
egal la egal “, care a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de
ascultare activă, dezvoltarea toleranţei şi medierea conflictelor.
Formarea respectului faţă de semeni.
Pe data de 19 iunie copiii din CPC „Regina Pacis” şi-au dedicat o zi
din vacanţă pentru a organiza un flashmob în Grădina Publică
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Copiii au distribuit peste 200 de
baloane, cu mesaje alcătuite de ei care au fost imprimate pe
baloane. Participarea copiilor la această acţiune social utilă, a sensibilizat opinia publică şi a
contribuit la ridicarea nivelului de conștientizare a populaţiei cu privire la problemele de poluare
a aerului, a mediului şi necesitatea de a-l ocroti. Pentru implementarea acestui proiect, copii au
primit premiu în valoare de 2000 lei din partea Ministerului Mediului al Republicii Moldova şi au
ocupat locul II la competiţia naţională ”Acționează asupra CO2”.

Pe data de 21 septembrie copiii de la CPC ”Regina Pacis” au participat la a V-a ediţie a
Festivalului Voluntarilor, care a avut drept scop dezvoltarea activismul civic, simţului de
responsabilitate. Festivalul a unit voluntari din diferite localităţi ale ţării, iar copiii de la CPC
”Regina Pacis” au ocupat locul I pentru participare activă.
Pe data de 10 septembrie a fost marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului, în cadrul unei
şezători “La lumina speranței”, în scuarul din centrul Chișinăului, organizată de Altruism
Moldova, Fundaţia ”Regina Pacis”, Caritas Moldova, CNPDC.
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Copiii CPC ”Regina Pacis” au participat cu mult
entuziasm şi solidaritate la toate activităţile
planificate, care au avut o rezonanță socială
foarte mare.
Participarea la expoziţia de lucrări manuale în
incinta centrului “ Artico”, expoziţia din scuarul
capitalei din „Piaţa Marii Adunări Naţionale” şi
expoziţia cu vânzare de la MoldExpo, care au avut
ca scop promovarea şi valorificarea lucrărilor
confecţionate de către copii.
Lunar au fost sărbătorite zilele de naştere a
copiilor din Centru. Săptămânal au fost desfăşurate activităţi de formare a deprinderilor “Master
chef” în scopul dezvoltării abilităţilor de preparare a bucatelor, formarea deprinderilor de
deservire a unei mese festive.
Săptămânal copiii participau în diverse ateliere pe interese (sculptatul în lemn, confecţionarea
cruciulițelor din lemn, confecţionarea felicitărilor din hârtie, bijuteriilor din biser şi florilor din
stofă, brăţărilor din aţe, gentuţe din material reciclabil). De asemenea, copiii s-au antrenat în
diverse cercuri sportive, cercuri de dans, canto. Astfel, au fost stabilite Acorduri de colaborare cu
Clubul Sportiv de Fotbal din mun. Chişinău „Real Succes” şi cu Centrul de Creaţie „Artico”.

Rezultate:
1. Acordarea ajutorului direct copiilor aflaţi în dificultate
•acordarea de adăpost şi îngrijire, asistenţă medicală, asistenţă
psihologică, asistenţă socială, juridică – pentru 24 copii;
•obținerea ajutorului material pentru absolvenţii claselor a IX-a – 2
copii.
• administrarea tratamentului în funcţie de diagnoze stabilite
copiilor – 85 de tratamente;
• au fost spitalizaţi – 6 copii;
• consultaţii/ examinări la medicii de profil şi cabinetul de triaj – 84
de consultaţii;
• vaccinaţi – total 26 copii.
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Prezentarea rezultatelor pentru asistența psihologică
Astfel, în perioada anului 2013 au beneficiat de asistenţă psihologică în cadrul CPC„Regina Pacis”
24 copii şi 22 adulţi, şi respectiv s-a realizat:
•consiliere psihologică individuală – 148 şedinţe;
• intervenţii psihologice de grup – 14 şedinţe;
• activităţi de informare şi consiliere în orientarea profesională (informare privind alegerea
profesiei, şcolile profesionale, determinarea carierei profesionale) – 4 copii;
• activităţi de informare cu privire la comunicare, relaţionare şi stabilirea unor relaţii
interpersonale optime cu semenii şi adulţii – 19 copii;
• depăşirea complexului de inferioritate – 8 copii;
• diminuarea agresivităţii faţă de colegi şi adulţi – 19 copii.
Un alt rezultat important pentru serviciul psihologic este obţinerea Premiul Mare în cadrul
concursul „Trecerea în revistă a cabinetelor psihologice din cadrul centrelor şi serviciilor de
plasament din municipiul Chişinău, pentru abordare profesionistă și creativă în oferirea
asistenței psihologice copiilor aflați în dificultate.
2. Managementul de caz şi reintegrarea în familie şi/sau societate
• oferirea suportului pentru identificare şi chiria spaţiu locativ – 3 copii;
• oferirea asistenţei necesare de angajare în câmpul muncii – 2 copii;
• asistenţă în (re)stabilirea relaţiilor copil – familie biologică /extinsă – 24 de copii;
• reintegraţi în familie – 6 copii;
• reintegraţi în societate – 2 copii.
3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul abandonului asupra:
• emisiuni televizate – 6;
• articole în presa scrisă şi reţele de socializare – 11.
Obiectivele pentru anul 2014
Ne propunem în anul 2014 să continuăm asigurarea copiilor rămași fără îngrijire părintească,
abordare individualizată, reabilitare, educaţie, asistenţă juridică, psihologică, supraveghere
medicală, precum dezvoltarea și formarea deprinderilor de viaţă independentă şi a
competenţelor sociale pentru viața adultă. De asemenea, intenţionăm să înaintăm pachetul de
documente Consiliului Național de Acreditare a prestatorilor de servicii sociale pe lîngă
Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei pentru a obţine Licenţă pentru acreditarea
serviciului de plasament pentru un termen de 5 ani. Vom promova proiecte de atragere a
fondurilor în vederea organizării odihnei copiilor rezidenţi de la CPC “Regina Pacis” pentru
perioada de iarnă, primăvară şi vară.
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CANTINA SOCIALĂ ŞI CENTRUL DE COMUNICARE PAPA FRANCISC
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 Papa Francisc
• 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 Papa
Francisc
• 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:
Cantină Socială „Papa Francisc” este o continuitate a proiectului „Punctele de Distribuţie a
Prânzurilor Calde”, care îşi desfăşoară activitatea din 17 martie 2003 cu sediul în Chişinău, str.
Avram Iancu 17. Cantina Socială „Papa Francisc” are scopul de a oferi un prânz mai bun
persoanelor sărace, care, din diferite motive obiective, nu reuşesc să-şi asigure hrana. Pe lângă
Cantina Socială „Papa Francisc”, activează Centrul de Comunicare, în cadrul căruia animatorii
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Centrului oferă asistenţă socială de calitate beneficiarilor, ajutându-i să depăşească momentele
de singurătate şi problemele cotidiene, cu care se confruntă.
Printre benefeciarii Cantinei Sociale „Papa Francisc” sunt persoane fără adăpost, care servesc
prânzul în sala cantinei, iar o altă parte din beneficiari iau prânzul la pachet, acasă, deoarece, în
aşa mod, în afară de prânz, ei îşi pot asigura şi cina sau să ofere o parte din prânz aproapelui său
din familie. Pentru unii din ei, Cantina Socială „Papa Francisc” este unica posibilitate de a avea
parte de un prânz cald pe zi. Capacitatea maximă a Cantinei este de 400 de prânzuri/zi. Prânzul
distribuit este compus din felul I (supă, borş sau zeamă), felul II (terci sau paste făinoase fierte cu
peşte, cu carne sau ouă). Meniul Cantinei Sociale este alcătuit ţinându-se cont de preferinţele
beneficiarilor cu respectarea valorii calorice a hranei oferite.
Peste 20% din beneficiari au fost înscrişi în listele Cantinei Sociale în urma demersurilor
parvenite de la: Direcţia de Asistenţă Socială Chişinău, Asociaţia Invalizilor din sect. Râşcani,
Asociația Primară a Veteranilor Nr. 9 şi alte organizaţii statale şi nonguvernamentale.
Pe lângă activitatea de bază, care prevede asigurarea zilnică a persoanelor nevoiaşe cu prânzuri
calde, în cadrul Cantinei Sociale „Papa Francisc”, se organizează diverse activităţi de sensibilizare
şi solidarizare a comunităţii, a agenţilor economici, a autorităţilor publice etc., prin majorarea
gradului de implicare şi participare.
Anul 2013 pentru Fundaţia Regina Pacis a fost plin de evenimente frumoase. Cantina Socială
„Papa Francisc” a fost vizitată de diverse personalități notorii: Ambasadorul Italiei în R. Moldova
Enrico Nunziata, Episcopul de Chişinău, Mons. Anton Coşa, Mons. Benone Farcas.
Fundația Regina Pacis în parteneriat cu CARITAS Moldova, Centrul de Studii Europene FIDES,
Fundaţia Casa Providenţei şi Fundaţia Don Bosco a organizat la Săla cu Orgă din Chișinău un

concert de muzică clasică cu genericul ”Cânt pentru Tine”.
La acest concert au fost invitați beneficiarii Fundației Regina Pacis. Concertul a cuprins un
program vast de muzică clasică realizat de tenorul, de origine italiană, LUCIANO LAMONARCA
care a sosit pentru acest eveniment din New York. Cu prilejul acestui eveniment, au fost
colectate fonduri pentru susținerea Cantinei Sociale ”PAPA FRANCISC” din Chișinău. De
asemenea, cu ocazia Zilei internaţionale a Copilului, Fundaţia regina Pacis a organizat o
sărbatoare de neuitat pentru copiii din Chişinău.
Sărbătoarea “FESTA DEL PANINO”, s-a desfăşurat pea data de 01 iunie, în Grădina Publică “Ştefan
cel Mare” din Chişinău, organizat în cadrul activităţilor sub Patronajul Centrului “ARTICO”, cu
suportul partenerilor autohtoni, cât şi din Italia.
În total au fost distribuite peste 8000 de sandwichuri delicioase de care s-au bucurat nu doar
micuţii, dar şi beneficiarii Cantinei sociale “Papa Francisc”.
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Pe parcursul a 12 luni de activitate, au fost ajutate următoarele categorii de beneficiari
Copii beneficiari ai CPC
Persoane cu nevoi
Persoane de vârsta a III
Regina Pacis
speciale (invalizi)

143
kg

ouă

252
kg

brânză

1 752
kg

lapte

289
kg

boboase

569
kg

peşte

427
lt.

crupe

617
kg

carne

598
kg

ulei de

2020
kg

ceapă

23 869
buc.

morcov

cartofi

17 copii, 2 mese pe zi,
25 persoane, zilnic
55 persoane, zilnic
zilnic
Pe parcursul a 12 luni de activitate, au fost distribuite şi consumate următoarele produse
alimentare:
pâine

Produse alimentare

Beneficiari

În sezonul rece, Fundaţia Regina pacis a organizat şi a distribuit pentru persoanele nevoiaşe, din
familii social vulnerabile, boschetari, bătrâni săraco şi singuratici ajutoare umanitare
(îmbrăcăminte, încălţăminte de iarnă, plapume). Acest lucru a fost posibil de realizat datorită
suportului partenerilor Fundaţiei Regina Pacis – voluntari din Italia şi MRS CARITAS Moldova.
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti, Cantina Socială „Papa Francisc” a distribuit
beneficiarilor circa 425 de pachete cu dulciuri, prăjituri, cozonaci, sucuri, fructe şi alte bucate
tradiţionale.
Prezentarea statistică a rezultatelor Cantinei Sociale „Papa Francisc”

695
lt.

5164
buc.

Obiectivele propuse pentru anul 2014
Luând în consideraţie că activitatea desfăşurată este asigurată de bugetul auster al Fundaţiei
„Regina Pacis”, ne propunem, pentru anul 2014, să atragem şi alte surse de finanţare pentru
continuitatea activităţii. Vom promova un program de atragere a fondurilor autohtone,
expediind scrisori de intenţie companiilor, în scopul sensibilizării şi al acordării suportului
necesar Cantinei Sociale „Papa Francisc” – în mod special, produse alimentare. Programul are
drept scop majorarea numărului de prânzuri şi distribuirea lor zilnică persoanelor flămânde, care
trăiesc în condiţii de extremă sărăcie.
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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 e
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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 voluntarianimatori din Italia.
În anul de raportare 2013, având un buget auster, activitatea Centrului, a fost redusa, în
comparaţie cu anul 2012. Pentru anul 2014, 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 consultatv al Primarului din satul
Vărvăreuca.
Rezultate:
• 125 persoane nevoiaşe;
• 6 300 prânzuri;
• 250 pachete cu produse alimentare;
• 1700 kg. haine, îmbrăcăminte etc.;
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PROIECTUL ASISTENŢĂ LA DISTANŢĂ
Context
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 2013, 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.

Produse
igienice

Produse alimentare

Tabela produselor distribuite beneficiarilor:
Produse
Paste făinoase
Biscuiţi
Pască
Bomboane
Conserve din peşte
Conserve din carne
Ceai
Zahăr
Hrişcă
Şampon
Pastă de dinţi
Periuţe de dinţi
Săpun de corp
Fundatia Regina Pacis

Cantitatea
1 050 kg
525 kg
84 buc
210 kg
420 buc
420 buc
420 buc
105 kg
105 kg
105 buc
105 buc
105 buc
105 buc

Beneficiari
105 pers
105 pers
84 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
12

Îmbrăcăminte

Rechizite
şcolare

Săpun de rufe
Gel de veselă
Haine de vară
Haine de iarnă
Încălţăminte de iarnă nouă
Încălţăminte de vară nouă
Chipiuri
Jucării
Rucsacuri
Caiete
Set de creioane
Pixuri
Rigle
Radiere
Compasuri

105 buc
105 buc
407 kg
584 kg
42 per
42 per
40 buc
203 buc
12 buc
1080 buc
200 set
158 buc
36 buc
70 buc
36 buc

105 pers
105 pers
105 pers
105 pers
42 pers
42 pers
42 pers
105 pers
12 pers
36 pers
105 pers
36 pers
36 pers
105 pers
36 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, cărora le
pasă de soarta şi problemele cu care se confruntă
familiile defavorizate.
Pentru anul 2014, Fundația Regina Pacis
intenționează să intensifice activitatea în cadrul
proiectului „Asistenţa la Distanţă” şi să ofere în continuare suport beneficiarilor proiectului.
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PROIECTE – 2013
PROIECTUL „RENOVAREA GRĂDINIŢEI DE COPII „LĂCRĂMIOARA” DIN COMUNA VĂRVĂREUCA,
RAIONUL FLOREŞTI”

Context
Proiectul „Renovarea Grădiniţei de copii
„Lăcrămioara” din comuna Vărvăreuca, raionul
Floreşti” implementat de Fundaţia Regina Pacis
contribuie la creșterea accesului copiilor de vârstă
preşcolară (244 de copii) din satele Vărvăreuca şi
Stârceni la instruire şi educaţie de calitate
conform standardelor naţionale şi internaţionale.
Graţie
suportului financiar al organizaţiei
KINDERMISSIONSWERK Die STERNSINGER din
Germania a fost posibilă renovarea completă a
altor două grupe pentru încă 60 de copii, inclusiv,
repararea sistemelor de încălzire, apeduct,
serviciile sanitare, dotarea cu mobilier nou.
Redeschiderea noilor grupe, reprezintă cea mai mare bucurie a copiilor din satul Vărvăreuca şi
Stârceni, raionul Floreşti, deoarece o bună parte din părinţii acestor copii sunt plecaţi după
hotare şi ei necesită multă atenţie şi căldură din partea cadrului didactic şi, nu în ultimul rând de

instruire preşcolară de calitate ce contribuie la dezvoltarea şi formarea unei personalităţi integre.
Obiective:
• renovarea a 2 săli, care vor asigura accesul la educaţie preşcolară de calitate a 60 de copii din
comuna Vărvăreuca şi alţi copii din comuna Stîrceni;
• oferirea şanselor egale pentru dezvoltarea multilaterală (intelectuală, psihică, fizică etc.) a
copiilor din zonele rurale ale ţării;
• oferirea a 2 săli bine mobilate şi crearea unui mediu sigur pentru copiii din familii social
vulnerabile cu privire la frecventarea grădiniţei.
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Beneficiari:
Benefeciarii direcţi ai Grădiniţei de copii „Lăcrămioara” sunt 172 de copii cu vârsta cuprinsă între
3 – 6 ani din satul Vărvăreuca şi Stârceni. Copii provin din familii numeroase, monoparentale şi,
de asemenea, copii cu un părinte sau ambii plecaţi peste hotarele ţării.
Benefeciari indirecţi ai Grădiniţei de copii „Lăcrămioara” – 1500 de copii, părinţi, bunei, de
asemenea, copii din satul vecin, Stârceni, vor avea posibilitatea să frecventeze Grădiniţa de copii
„Lăcrămioara”.
Rezultate:
• 2 grupe renovate şi utilate cu mobilier;
• 60 de copii acces la educaţie de calitate.

PROIECTUL „Organizarea si desfăşurarea Vizitei de Studiu pentru transfer de bune practici în Germania”

Context
În perioada 24.03.2013 – 29.03.2013, conform
prevederilor proiectului ”Organizarea si
desfăşurarea Vizitei de Studiu pentru transfer
de
bune practici în Germania” și a programului
coordonat cu organizația finanțatoare –
Asociația RENOVABIS și instituția gazdă –
Penitenciarul
pentru
minori
din
JVA
ADELSHEIM, Germania, reprezentanții Fundației
Regina Pacis Ilie Zabica și Emilia Moraru, au
efectuat o Vizită de Studiu în Germania (BW). În cadrul acestei Vizite de Studiu, colaboratorii
Fundației, au avut posibilitatea să se familiarizeze cu structura și modul de funcționare a
penitenciarului, organizarea şi desfăşurarea activităţii cu minorii în detenţie, despre
oportunitățile oferite minorilor deținuți de a obține studii medii incomplete (gimnaziu), o
meserie; de a beneficia de terapie socială de grup și consiliere psihologică individuală;
modalități de stimulare și sancțiune a deținuților în cadrul Penitenciarului JVA ADELSHEIM și
subdiviziunile penitenciarului din Land BADEN WURTEMBURGEN, Germania. Informaţiile
acumulate în cadrul acestei Vizite de Studiu vor contribui la elaborarea unui proiect cu privire la
crearea şi oferirea serviciilor de consiliere psihologică, terapie socială individuală și de grup
minorilor deținuți, de orientare vocaţională a minorilor din penitenciarul Goian, raionul Criuleni,
conform standardelor europene.
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Scop:
• Creşterea nivelului de calificare a colaboratorilor Fundaţiei Regina Pacis prin informare,
formare profesională continuă, orientare şi consiliereîn vederea creării condiţiilor optime pentru
educaţie, terapie şi orientare vocaţională a minorilor deţinuţi în Penitenciarul nr.10 GOIAN,
raionul Criuleni.
Beneficiari:
• colaboratorii Fundaţiei Regina Pacis.
Activităţi realizate:
Programul Vizitei de Studiu a cuprins 6 zile, dupa cum urmează:
• întâlnirea cu Directorul Penitenciarului JVA ADELSHEIM,Dl. GODERBAUER, purtător de cuvânt și
responsabil pentru relația cu comunitatea Dl. BRAUCH-DYLLA, precum și alți funcționari din
cadrul Penitenciarului;
• prezentarea de către directorul Penitenciarului a structurii și a sistemului de detenție pentru
minori din Landul BADEN WURTTEMBERG, a formelor de detenție existente, a prevederilor
cadrului legal, precum și o scurtă prezentare a penitenciarului;
• familiarizarea cu activitatea Departamentului Noi Veniți, al Departamentului de Detenție, al
Departamentului de Detenție Deschisă și Semideschisă, terapia socială de grup și individuală și
activitatea pedagogică (școala);

• Vizita la Centrul de Terapie Socială din CRAILSHEIM, filială a Penitenciarului pentru minori din
JVA ADELSHEIM, familiarizarea cu activitatea Centrului, a întreprinderilor de metal, de lemn și de
ambalaj;
• vizita la ONG – Asociația Tineretului Creștin din Germania, CREGLINGEN. Informarea și
familiarizarea cu scopul și obiectivele Proiectului CHANCE CREGLINGEN – un nou concept de
detenție deschisă, o nouă formă de detenție a tinerilor, axat pe principii educaționale și ajutor
reciproc, având drept motto: ”Bărbații tineri își iau
viața în mâini”;
• vizita filialei din MOSBACH al Departamentului
de Detenție Deschisă al JVA ADELSHEIM;
• analiza rezultatelor Vizitei de Studiu la
Penitenciarul JVA ADELSHEIM.
Rezultate:
• familiarizarea cu sistemul și instituțiile de
detenție a minorilor din Germania (BW) – 2
persoane.
Fundatia Regina Pacis
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ATELIERUL PRACTIC „PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE”
Context
Fundaţia Regina Pacis în parteneriat cu Asociaţia pentru o Comunitate Solidară şi Intervenţie
Socială – ACSIS România, cu suportul financiar al Fundaţiei Samilia, Brussels, Fundaţiei FUTUR 21
Brussels, Organizaţia ECPAT, Belgia, şi în anul asesta a continuat extinderea activităţilor
educaţionale şi informative pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc – elevi de la Şcolile Vocaţionale,
tineri din familii sărace şi / sau disfuncţionale, în cadrul proiectului „Prevenirea traficului de
fiinţe umane”.
Obiective:
• Combaterea traficului de persoane prin creşterea capacităţii de autoăpărare a grupurilor în risc
şi creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii cu privire la acest fenomen.
• Scăderea vulnerabilităţii în faţa fenomenului de trafic de persoane prin consilierea şi
informarea unui numar de 44 de tineri aflaţi în situaţie de vulnerabilitate cu privire la riscurile şi
consecinţele traficului de persoane şi metodele de prevenire ale acestuia.
Benifeciari:
Tineri cu vârste între 14 şi 20 de ani aparţinând diverselor grupuri identificate ca fiind în risc
(elevi ai Şcolilor Vocaţionale tineri din familii sărace şi/sau disfuncţionale).
Activităţi realizate:
• încheerea Acordului de Parteneriat între Asociaţia pentru o
Comunitate Solidară şi Intervenţie Socială – ACSIS România şi
Fundaţia Regina Pacis Moldova;
• participarea coordonatorului Programe Educaţionale la
Workshopul de la Colegiul Agricol din Bucureşti, România în scopul
transferului de bune practici de la partenerii români;
• organizarea şi desfăşurarea Workshopului (de 3 zile) pentru
tineri – elevi la Liceul profesional nr.1 din Chişinău, moderatori
Emilia Moraru, coordonator Programe Educaţionale de la Fundaţia Regina Pacis; Livia Căciuloiu,
coordonator de proiect, Asociaţia ACSIS, Iuliana Vulpeanu, asistent de proiect al Asociaţiei,
România.
Rezultate:
• participarea la la Workshopul de la Colegiul Agricol din Bucureşti, România – o persoană;
• realizarea Workshopului (de 3 zile) pentru tineri – elevi la Liceul profesional nr.1 din Chişinău –
44 tineri.
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PROIECTUL IMMI – LIMBA ITALIANĂ ÎN MOLDOVA PENTRU
MOLDOVENI CE PLEACĂ ÎN ITALIA
Context
Lider şi applicant al proiectului este Patronatul SIAS (Serviciul de Asistență Socială din Italia) – cu
sediul la Roma, Via Luigi Luzzatti 13 / A - 00185, şi Patronatul MCL – Mişcarea Creştinilor
Lucrători. Proiectul IMMI a fost conceput pentru a oferi posibilitatea cetăţenilor din R. Moldova
să obtină certificarea nivelului de cunoștințe "A1-elementar", prin intermediul cursurilor de
limba italiană PLIDA (Proiectul Limba Italiană Dante Alighieri) în concordanță cu cerințele
stipulate în Decretul Ministerului de Interne din 4 iunie 2010. Sectoarele de referință pentru
munca în Italia sunt:
• servicii sociale și ingrijire persoane (care concentrează 24,7% din ocupația totala a
imigranţilor).
• construcții (16,7%) și industria prelucrătoare (19,4%).
Sălile de studiu au fost amenajate corespunzător pentru desfăşurarea cursurilor, dotate cu
utilajul necesar pentru instruire. De asemenea, benificiarii proiectului au fost asiguraţi cu hrană,
cazare gratuit şi achitarea biletelor tur-retu pentru transport.
Obiective:
• instruirea a peste 100 de cetăţeni moldoveni limbii italiene;
• oferirea cunoștințelor de bază a culturii italiene și educației civice.
Beneficiari
• persoane de ambele sexe, cu vârsta curpinsă între 18 şi 45 ani, șomeri și/sau în căutarea unui
loc de muncă, persoane aflate în situații de vulnerabilitate deosebită, în conformitate cu
reglementările Republicii Moldova, care nu au obţinut încă certificarea nivelului de competență
A1 a limbii italiene.
Activităţi realizate:
• diseminarea practicii de certificare a nivelului A1 a limbii italiene conform standardelor de
referință al Cadrului European comun de referință pentru limbi străine în scopul consolidării
competențelor dobândite, încurajând accesibilitatea acestora la cursul de studiu și de munca;
• promovarea incluziunii sociale a imigranților, precum şi familiarizarea cu prevederile bazei
legislative, cunoașterea și utilizarea în comun a sistemului de norme a vieții comune, a tradițiilor
și modelului etic al țării-gazdă;
• orientarea și re-orientarea spre o forță de
muncă calificată, prin intermediul unei
instruiri corespunzătoare.
Rezultate:
• studierea limbii italiene – 100 de persoane;
• predarea cursului de educaţie civică – 10
ore;
• cursul de instruire şi predare a limbii
italiene cu sediul la raionul Floreşti, Centrul
Social Regina Pacis – 20 de persoane.
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CURS DE INSTRUIRE LINGVISTICĂ (LIMBA ITALIANĂ) A MOLDOVENILOR INTERESAŢI SĂ
EMIGREZE ÎN ITALIA ÎN SCOP DE MUNCĂ
Context
In baza prevederilor Acordului Bilateral privind migraţa forţei de muncă semnat de Italia şi
Republica Moldova pe 5 Iulie 2011 la Roma, Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia a
organizat un tender privind utilizarea resurselor Fondului European pentru integrarea cetăţenilor
din ţările-terţe (2007-2013). Astfel, au fost selectate mai multe companii italiene care vor
promova şi implementa, în Republica Moldova, proiecte de instruire, orientate să sporească
nivelul de calificare a fluxurilor migratorii spre Italia. Luând în consideraţie că interesul
cetăţenilor R. Moldova pentru Italia creşte şi tot mai mulţi cetăţeni doresc să muncească în Italia,
acest curs gratuit le oferă o şansă de a lucra legal în Italia.
Obiective:
• instruirea de peste 100 de cetăţeni
moldoveni a limbii italiene;
• oferirea cunoștințelor de bază în domeniul
culturii italiene și a educației civice.
Beneficiari:
• cetăţenii moldoveni înscrişi în listele
ANOFM, interesaţi să emigreze în Italia în
scop de muncă, cu competenţe specifice
sectoarelor indicate de către companiile italiene.
Activităţi realizate:
• selectarea candidaţilor pentru participarea la cursurile de studiere a limbii italiene şi elemente
de educaţie civică;
• contractarea profesorilor care vor preda cursul de studiere a limbii şi culturii italiane, educaţiei
civice;
• organizarea şi predarea cursului de studiere a limbii şi culturii italiane, a educaţiei civice;
• susţinerea examenului final de cunoaştere a limbii Italiene pentru nivelul A1 în conformitate
cu standardele Cadrului European Comun de studiere a limbilor.

Reultate:
• identificarea şi selecarea benefeciarilor – 100 de persoane;
• predarea prelor de limbă şi cultură italiană – 100 de ore;
• predarea orelor de educaţie civică – 10 ore;
• desfăşurarea cursului de calificare profesională – 20 de ore;
• studierea Legislatiei italiene în domeniul siguranţei la locul de munca – 20 de ore.

Fundatia Regina Pacis

19

PROIECTUL „COPII CU VIITOR – UN VIITOR PENTRU COPII!”
Context
Începând cu data de 01.10.2013 Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Caritas Moldova,
Misiunea Socială „Diaconia” şi AO „Altruism”, implementează proiectul „Copii cu viitor – un viitor
pentru copii!”. Proiectul va contribui la punerea în aplicare a Convenției cu privire la Drepturile
Copilului din Republica Moldova și anume, a articolelor: nr.6 – dreptul la viață a fiecărui copil,
asigurarea supravegherii și dezvoltării
copilului; nr.27 – dreptul oricărui copil de a
beneficia de un nivel de trai care să
permită dezvoltarea sa fizică, mentală,
spirituală, morală și socială; nr.31 - toți
copiii au dreptul la odihnă și la vacanță,
dreptul de a practica activități recreative
proprii vârstelor, de a participa liber la
viața culturală și artistică.
Obiective:
• mediatizarea problematicii şi reflecţiilor
despre suicid şi comportamentul suicidar la copii şi tineri în cadrul proiectului „Copii cu viitor –
un viitor pentru copii”;
• identificarea localităţilor cu risc înalt de tentative de suicid a copiilor şi tinerilor din raionul
Floreşti;
• selectarea şi crearea a 5 grupe de multiplicatori-formatori, 15 persoane, în domeniu, care vor
promova activităţi de informare şi de prevenire a comportamentului suicidar la copiii şi tinerii
din instituţiile de învăţământ preuniversitar din localităţile: Băhrineşti, (gimnaziu), Roşietici
(gimnaziu), Vărvăreuca (gimnaziu), Ştefăneşti (liceu teoretic) şi Floreşti (liceul teoretic „Ion
Creangă”).
Beneficiari
Familiile copiilor, părinții sau persoanele care îngrijesc copiii vor fi informați despre scopul,
obiectivele şi acţiunile principale ale proiectului, de asemenea, despre necesitatea de a le oferi
copiilor posibilitatea de a vorbi despre situația lor și de a le oferi soluții; comunitățile și
infrastructura socială vor fi implicate în
activitățile de formare și sensibilizare;
psihologi și pedagogi instruiți, polițiști,
personalul sanitar, etc.; autoritățile publice
locale (APL) din zonă.
Activități realizate:
1. Faza de orientare –
• Deplasarea în teritoriu în vederea
stabilirii contactelor şi a parteneriatului cu
factorii de decizie din raionul Floreşti:
Direcţia Educaţie, Consiliul raional şi
Administraţia Publică Locală.
• Identificarea şi selectarea, de comun
acord cu Direcţia Educaţie Floreşti, a 5 comunități din raion și a persoanelor capabile (formatorianimatori și persoane de încredere) să coordoneze grupuri de copii și să ofere suport – până la
15.10.2013.
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• Întâlnire de iniţiere/lansarea proiectului
„Copii cu viitor – un viitor pentru copii!” cu
participarea Agenţiei Austriacă de Dezvoltare
(ADA) şi partenerii: Caritas Moldova, Misiunea
Socială „Diaconia”, AO „Altruism” – 24.10.2013
(Agenda se anexează).
• Semnarea Contractului de colaborare cu
Caritas Viena cu privire la implementarea
proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru
copii!” – 24.10.2013.
• Elaborarea şi redactarea materialelor pentru
Ghidul de Formare a trainerilor-multiplicatori:
aspectul teoretic „Personalitatea şi componentele sale” şi „Etape în dezvoltarea personalităţii”;
aspectul practic Modulul 1 – Autocunoaşterea şi Modulul 2 – Comunicarea şi soluţionarea
conflictelor (noiembrie – decembrie 2013).
• Deplasarea în teritoriu în scopul organizării şi desfăşurării întrunirii cu persoanele cheie
implicate în proiect (perioada 16.12 – 23.12.2013).
• Prezentarea (PPT) a proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii!”, a scopului,
obiectivelor şi a acţiunilor principale ale proiectului. Prezentarea a avut loc în cadrul Direcţiei
Educaţie Floreşti cu participarea trainerilor-multiplicatori din localităţile implicate în proiect:
Gimnaziul Băhrineşti, LT Roşietici, LT Ştefăneşti Gimnaziul Vărvăreuca şi LT „Ion Creangă” Floreşti
(perioada 16.12 – 23.12.2013).
• Familiarizarea cadrelor didactice, din instituţiile de învăţământ preuniversitar menţionate mai
sus, cu scopul, obiectivele şi acţiunile principale ale proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru
copii!”.
Rezultate
• Identificarea localităţilor – 5;
• deplasarea în teritoriu – 2;
• prezentare proiectului – 1;
• elaborarea materialelor pentru Ghid pentru multiplicatori – 1.
Obiective pentru anul 2014
Pentru anul 2014 ne propunem participarea la Cursul de formare „Concepte-cheie în domeniul
prevenirii suicidului la copii şi tineri”; la seminarul informativ „Copii cu viitor – un viitor pentru
copii”; organizarea Taberelor de Vară în 5 localităţi din raionul Floreşti, participante în proiect;
organizarea cursului de formare de 5 zile pentru multiplicatori (câte 2 persoane din fiecare
localitate) în scopul pregtirii multiplicatorilor pentru organizarea şi desfăşurarea Clubului pentru
Tineri din localitate.
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PROIECTUL „DE NOI DEPINDE VIITORUL NOSTRU”
Context
Începând cu data de 25 octombrie 2013 Fundația „Regina Pacis” implementează Proiectul „De
noi depinde viitorul nostru!”, din 25.10.2013 (pentru o perioadă de 3 ani), cu privire la
formarea profesională a minorilor
deţinuţi în Penitenciarul nr.10 GOIAN,
raionul Criuleni, cu suportul financiar al
Asociației RENOVABIS, Germania.
Proiectul „De noi depinde viitorul
nostru!” a fost realizat în câteva etape:
I etapă - încheierea Memorandumului
de colaborare cu Departamentul
Instituţii Penitenciare şi Penitenciarul
nr.10
GOIAN
cu
privire
la
implementarea Proiectului „De noi
depinde viitorul nostru!”;
II-a etapă - identificarea instituţiilor de formare profesională şi a maiştrilor / profesorilor pentru
instruirea şi formarea profesională a minorilor deţinuţi în Penitenciarul nr. 10 GOIAN.
Obiective:
a. Îmbunătățirea procesului de reeducare a minorilor deținuți în Penitenciarul n.10 GOIAN:
a1. Crearea cursului de frizeri, cu durata de 3 luni, pentru minorii și tinerii deținuți în
Penitenciarul n.10 GOIAN;
a2. Crearea cursului de bucătar, cu durata de 6 luni, pentru minorii și tinerii deținuți ai acestui
penitenciar;
a3. Crearea cursului de cizmar, cu durata de 3 luni, pentru minorii și tinerii deținuți în
Penitenciarul nr.10 GOIAN.
b.Preluarea practicilor de re-educare a minorilor în detenție din instituții similare europene și
în special din Germania(JVA Adelsheim):
b1. Organizarea unei vizite de lucru pentru un grup de experți din cadrul JVA Adelsheim
(Germania) în Republica Moldova în vederea familiarizării lor cu sistemul penitenciar din țară și,
în mod special, despre activitatea Penitenciarului n.10 ”GOIAN”;
b2 Organizarea unei vizite de lucru pentru un grup de angajați ai Penitenciarului n.10 ”GOIAN” în
Germania, în scopul familiarizării cu sistemul penitenciar german, în special, cu procesul de
organizare și desfășurare a instruirii și formării profesionale a deținuților din penitenciarul JVA
Adelsheim și filialele acestuia din Baden-Wurttemberg.
b3 Organizarea şi desfăşurarea unui trening de două zile de formare continuă, a angajaţilor din
Penitenciarul nr.10 GOIAN, realizat de către doi experţi din Germania.
Activități realizate:
• În perioada 14 – 19.10.2013, vizita a 5 experţi de la penitenciarul JVA Adelsheim din landul
BADEN WURTTEMBURGEN (Germania) la Penitenciarul nr.10 din Gnoian, în scopul creării unui
parteneriat între Penitenciarul nr.10 Goian
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(Moldova) şi unele penitenciare din Germania, în special JVA Adelsheim şi ca rezultat schimbul
continuu de experienţă şi preluarea unor metodologii de lucru cu deţinuţii.
• Noiembrie 2013 – discutarea şi semnarea Memorandumului de colaborare trilaterală: Fundaţia
Regina Pacis – Penitenciarul nr. 10 GOIAN – DIP cu privire la implementarea şi desfăşurarea
proiectului „De noi depinde viitorul nostru” în Penitenciarul pentru minori nr. 10 GOIAN.
• 23 decembrie 2013 – Întâlnire cu administraţia ŞPT nr. 1, sec. Buiucani cu privire la
contractarea unei persoane, maistru, specialitatea frizer dame-bărbaţi în vederea implicării
predării cursului minorilor deţinuţi din Penitenciarul GOIAN; r-ul Criuleni.
• 30 decembrie 2013 – Întrunire cu reprezentanţii DIP, în persoana Ludmilei Ciutac, de la
Penitenciarul Goian, în persoana Liubei Jignea şi 2 colaboratori de la GOIAN, de asemenea, Ilie
Zabica, Emilia Moraru de la Fundaţia Regina Pacis.
Subiectul abordat – discutarea Memorandumului de colaborare trilateral:
Fundaţia Regina Pacis – Penitenciarul nr. 10 GOIAN – DIP cu privire la implementarea şi
desfăşurarea proiectului „De noi depinde viitorul nostru.” În cadrul discuţiei au fost propuse
unele modificări în textul Memorandumului şi s-a convenit o eventuală întrunire – Lansare de
proiect cu semnarea Memorandumului pentru luna ianuarie 2014.
Activităţile realizate în cadrul proiectului contribuie la o mai bună reintegrare socială a tinerilor
deținuți, al căror acces la instruire și formare profesională este limitat, prin reducerea minorilor
care primesc sentințe privative de libertate.
Activitățile realizate în cadrul proiectului „De noi depinde viitorul nostru!” inovatoare, deoarece
minorii și tinerii deținuți sunt motivați în obținerea unei profesii și, respectiv, instruirea şi
formarea profesională în perioada de detenție le va fi utilă pe viitor, după eliberarea din
detenție, pentru a-și găsi un loc de muncă.

Obiective pentru anul 2014:
• identificarea instituţiilor de învăţământ secundar profesional (şcoli profesionale şi de meserii)
pentru încheierea Contractului pentru achiziţionarea serviciilor de valoare mică;
• elaborarea Curriculei pentru cursul de bucătari – 720 de ore cu durata de 6 luni; , cursul de
frizeri şi cizmari – 480 de ore cu durata de 3 luni şi aprobarea Curriculei de către Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova;
• semnarea Contractelor pentru achiziţionarea serviciilor de valoare mică cu administraţia
Liceului Profesional nr.1 din Chişinău (meseria de bucatar); Şcoala Profesională nr.1 din Chişinău
(meseria de frizer) şi Şcoala de meserii pentru surzi şi hipoacuzici din mun. Chişinău (meseria de
cizmar);
• depunerea cererilor de către minorii deţinuţi şi formarea grupurilor de bucătari, frizeri şi
cizmari;
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• demararea cursurilor de instruire şi formare continuă a bucătarilor, frizerilor şi cizmarilor
pentru minorii deţinuţi în Penitenciarul nr.’10. Goian;
• achiziţionarea inventarului şi utilajului necesar pentru asigurarea instruirii si formării
profesionale calitative a minorilor deţinuţi;
• eliberarea Diplomelor de calificare pentru meseriile însuşite: frizer, bucătar categoria a III-a,
cizmar categoria a III-a.

PROIECTUL PATRONATUL SIAS – MCL
Context
În conformitate cu Acordul între Patronato SIAS-MCL și Fundația Regina Pacis, pe parcursul
anului 2013 au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru recunoașterea legală a Patronato
SIAS – MCL de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
La 5 decembrie 2012, în conformitate cu deciza nr. 274 a Ministrului Justiției, Oleg Efrim, în
temeiul art. n. 17 din Legea 837-XIII din 17.05.1996 a fost recunoscut noua organizație cu
denumirea completa: A.O. “Miscarea Crestinilor Lucratori al Serviciului International de
Asistenta Sociala din Moldova”. Numele scurt: A.O. "MCL-SIAS Moldova".
Între Serviciul de Asistență Socială din Italia pentru lucrătorii de servicii sociale, cu sediul la
Roma (Italia), str. Luigi Luzzati 13 / A, cod fiscal 80061070589, în persoana juridică reprezentată
de Nicolae Napoletano (denumit în continuare SIAS) şi Asociaţia Obștească Mișcarea Creștinilor
Lucrători a Serviciului Internațional de Asistenţă Socială din Moldova, cod fiscal 1012620008347,
cu sediul în Chișinău, Str. Vlaicu Pârcălab 30, al. 7 (denumit în continuare AO "SIAS MCLMoldova"), în persoana juridica reprezentant Ilie Zabica a fost semnata convetia (Roma 12
aprilie 2013).
Obiective:
Obiectivul major al Patronatului SIAS – MCL este oferirea asistenței competente şi gratuită
tuturor celor care necesită:
• programări la serviciul Consular al Ambasadei Italiei în Republica Moldova;
• informaţii cu privire la modul de intrare pe teritoriul Italiei;
• 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 plăților, a contribuţiilor, calcularea pensiilor, litigii la locul de muncă);
• informaţii despre prevederile legale ale Republicii Italiene în domeniul muncii, al securităţii
sociale, fiscale, al dreptului familiei și a asistenţei sociale.
Beneficiari:
• elevi;
• studenţi;
• persoane adulte;
• persoane de vârsta a treia;
• invalizi;
• veterani de război;
• pensionari.
Program de lucru:
Conform Acordului, oficiul Patronatul SIAS-MCL din Chişinău, este deschis publicului de luni până
vineri, începând cu orele 09.00 până la 18.00 cu pauza de masă de la orele 13.00 – 14.00.
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Rezultate:
Începând cu luna aprilie 2013, operatorii oficiului Patronatului SIAS- MCL au oferit informaţie şi
asistenţă tuturor solicitanţilor care au avut necesitatea de a călători sau de a se reîntoarce în
Italia. De asemenea, solicitanţii au beneficiat şi de asistenţă telefonică la următoarele numere:
(+373.79400397) şi 022 92 31 80. Informaţiea solicitătă fiind oferită gratis în 3 limbi: română,
italiană şi rusă. În medie, zilnic, au fost înregistrate peste 25 de apeluri.
Dinamica numărului beneficiarilor în anul 2013:
Diagrama reprezintă numărul de cereri primite pe parcursul anului 2013. Cele mai multe
solicitări au fost înregistrate în luna Iunie.
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Tipurile de solicitatări în perioada raportată
Cea mai frecventă solicitare pe parcursul anului 2013 a fost obţinerea vizelor de intrare în Italia.
Beneficiarii solicitând informaţie cu privire la completarea Formularelor Shengen, la
documentele necesare pentru obţinerea vizelor, fixarea timpului și a zilei pentru prezentarea la
Ghişeul de vize al Ambasadei Italiei.

Tipologia solicitărilor

I
trim.
(01.0431.06)
servicii 1565

Informaţie şi asistenţă (inclusiv
telefonice)
Programări consulare
2185
Completarea Formularelor Shengen
910
Pensii
0
Cerere de revocare a expulzării
3
Viza pentru reîntregirea familiei cu cetățeni 157
moldoveni
Viza pentru reîntregirea familiei cu cetățean 47
comunitar (UE)
Viza pentru turism
1139
Vize pentru studii universitare
34
Viza în calitate de angajat
Viza pentru afaceri
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II
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Viza pentru muncă sezonieră
Îngrijire medicală
Viza de tranzit

33
2
10

95
1
8

40
3
5

168
6
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Majoritatea beneficiarilor care au solicitat serviciile Patronatului SIAS-MCL au vârsta până la 30
de ani (cca 48%). Persoanele care au vârsta cuprinsă între 30 şi 50 de ani – cca 30% din totalul de
solicitări, iar persoanele trecute peste 50 de ani cca 20%.
Geografia solicitanților acoperă în mare parte intregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv si
regiunea Transnistriana. Conform numărului de cereri, prevalează cei care vin din zona centrală a
țării, 1813 de cereri. Din nord au au fost primite 1102 de cereri, iar 884 din regiunile de sud.
Majoritatea persoanelor înregistrate în zona centrală, domiciliată în Chişinău, sau în apropiere
imediata. Acest rezultat se datoarează şi faptului că cele mai mari oraşe sunt situate în partea
centrala a Moldovei.
Pentru anul 2014 ne propunem
Patronatul SIAS – MCL îşi propune să continue
desfășurarea activităților în anul 2013, conform
obiectivelor trasate, prin majorarea numărului
de beneficiari, creșterea numărului practicilor
de pensii și de asistență socială. Un punct forte
în activitatea Patronatului SIAS – MCL este
îmbunătățirea colaborării cu Guvernul Republicii
Moldova și,în special, cu Biroul Relație cu
Diaspora din R. Moldova în Italia, cu
Departamentul Migrației și CNAS. Un factor
important în desfăşurarea activităţii Patronatului
SIAS – MCL pentru anul viitor este intensificarea relației cu rețeaua SIAS-MCL din Italia şi
colaborarea cu Oficiul SIAS-MCL din România.
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EVENIMENTE 2013
8-15 martie 2013 - La invitația primăriei din Pelugo Italia, Copiii de la Centrul de Plasament
Regina Pacis, însoțiți de Ilie Zabica și Irina Munteanu au beneficiat de o vacanță de vis în munții
Alpi din Italia. Vacanța a decurs fără incidente și copii sau întors toți acasă odihniți și cu cele mai
frumoase impresii.
09 – 11.04 2013 - Workshop pentru tinerii de la Liceul Profesional nr.1 din Chişinău în cadrul
proiectului „Prevenirea traficului de persoane” în parteneriat cu Asociaţia ACSIS, România cu
suportul financiar al Fundaţiei Samilia Brussels, a Fundaţiei FUTUR 21 Brussels şi Organizaţiei
ECPAT, Belgia.
20 aprilie 2013 - Centrul de Plasament al Copilului pe lîngă Fundația Regina Pacis, în urma
concursului cabinetelor psihologilor organizat de Direcția Municipală pentru Protecția
Drepturilor Copilului, căștigă Premiul Mare.
10 mai 2013 - Fundația Regina Pacis, organizează și desfășoară în incinta Sălii cu Orgă din
Chișinău, în parteneriat cu CARITAS Moldova, Centrul FIDES; Fundația Don Bosco și Fundația
Casa Providenței, concertul de binefacere de muzică clasică cu participarea tenorului italian
Luciano Lamonarca, Marina Radiș, Natalia Dragoș și Tatiana Vîrlan. Intrarea a fost liberă și invitați
au fost copii și bătrîni nevoiași.
01 iunie 2013 - la invitația Centrului pentru Copii ARTICO, Fundația Regina Pacis a organizat cu
ocazia zilei internaționale a copiilor, în Grădina Publică Ștefan cel Mare sărbătoarea ”FESTA DEL
PANINO”. Cu acest prilej, au fost distribuite gratis aproximativ 7.000 de panini italiene, cu
salamuri și mozzarella italiană. Evenimentul a avut loc datorită suportului comunității italienilor
din Moldova. La eveniment a participat și Ambasadorul Italiei E.S. Enrico Nunziata. A venit să
viziteze ”FESTA DEL PANINO” inclusiv și Primul Ministru al Republicii Moldova Domnul Iurie
LEANCĂ dar și Ministrul Educației Maia SANDU.
19 iunie 2013 - copiii Centrului de Plasament lîngă Fundaţia „Regina Pacis” şi-au dedicat o zi din
vacanţă pentru a organiza un flashmob în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”. Ulterior, activitățile
organizate de copii noștri au fost recunoscute ca cele mai frumoase și relevante iar Centrul de
Plasament a primit un premiu bănesc în cadrul competiţiei naţionale „Acţionează asupra CO2”,
organizat de către Oficiul „Schimbarea Climei” al Ministerului Mediului Republicii Moldova,
ocupînd locul 1.
01 iulie 2013 – Fundația Regina Pacis, organizează împreună cu tinerii voluntari din or. Trieste
(Italia) ghidați de părintele Don Mario, o tabără de vară șa Centrul Social Regina Pacis Vărvăreuca
(FR). Pe parcursul a 2 săptămâni, voluntarii au desfășurat un șir de activități pentru copiii din
localitate. Zilnic, de activitățile organizate, au beneficiat circa 100 micuți. Rezultatele taberei de
vară 2013, au fost înalt apreciate de conducerea școlii și primăriei din c. Vărvăreuca.
http://www.reginapacis.org/events/136.html
14 iulie 2013 - Copii Centrului de Plasament al Copilului „Regina Pacis” au participat pe parcursul
a 2 saptămâni la tabăra de vară “Şi tu poţi”, organizată de Centrul Don Bosco din Chişinău. Ca şi
în anii precedenţi, şi această ediţie a fost foarte distractivă şi cu diverse activităţi interesante,
destinate pentru
orice categorie socială de copii, şi fără a ţine cont de vârsta.
http://www.reginapacis.org/events/135.html
01 septembrie 2013 - cînd în întreaga ţară este celebrată Ziua cunoştinţelor, copiii a două
deţinute de la Penitenciarul nr. 13 din capitală s-au bucurat de întîlnirea cu mamele lor,
umplîndu-se de energie pozitivă de la o zi plină de evenimente pozitive, petrecută alături de ele.
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Evenimentul a fost organizat de Fundația Regina Pacis la solicitarea Departamentului Instituțiilor
Penitenciare din Moldova.
http://www.reginapacis.org/events/139.html
04 septembrie 2013 – Directorul Fundației Regina Pacis însoțind minorul Vasile Severin, a
efectuat o vizită la Vatican, unde au beneficiat de o scurtă întâlnire cu Suveranul Pontif Papa
Francisc. Această vizită a avult loc la invitația Papei și a avut drept scop înmânarea de către
Vasile a unei cărți editate de CCEE (Consiliul Conferințelor Episcopilor din Europa) în care se
conțin scrisori și desene a copiilor din circa 36 țări europene. În această carte Republica Moldova
a fost prezentată de scrisoarea lui Vasile Severin, prin care dânsul se adresează Papei, vorbindu-i
despre istoricul său dramatic și despre schimbarea pozitivă în viața sa din momentul în care a
fost plasat în Centrul de Plasament Regina Pacis. http://www.reginapacis.org/events/140.html
10 septembrie 2013 - În premieră în Republica Moldova, a fost marcată Ziua Mondială de
Prevenire a Suicidului la care au participat mai multe organizaţii nonguvernamentale: Altruism
Moldova, Fundaţia Regina Pacis, Caritas Moldova, CNPDC, etc. Evenimentul a fost organizat în
scuarul din centrul capitalei, în cadrul unei şezători “La lumina speranței”.
http://www.reginapacis.org/events/141.html
20 septembrie 2013 - Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”, cu suportul Fundaţiei
„Regina Pacis” a desfașurat Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “ Casa
Mare”. Festivalul a fost organizat cu scopul de a promova valorile naţionale şi tezaurul folcloric,
de a dezvolta cooperarea intelectuală. În cadrul concertului de gală al Festivalului desfăşurat la
Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, au participat numeroase colective folclorice de copii
şi tineret. Astfel, copiii Republicii Moldova cu drag au împărţit scena cu tinerii artişti veniţi din
Belarus, Ucraina şi România. La eveniment au participat și copiii plasați în CPC Regina Pacis.
http://www.reginapacis.org/events/144.html
14 octombrie 2013 – Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Departamentul Instituțiilor
Penitenciare din Republica Molvoda, găzduiește la Chișinău pentru o săptămînă 5 experti de la
Penitenciarul ADELSHEIM din Landul BADEN WURTTEMBURGEN (Germania). Scopul vizitei
constă în crearea unei punți între penitenciarul pentru minori n.10 GOIAN (Moldova) și unele
penitenciare din Germania, în special JVA ADELSHEIM, filiala din MOSBACH, Centrul CRAILSHEIM
și Centrul NGO CHANCE din CRAGLINGEN și ca rezultat schimbul continuu de experiență și
preluarea unor metodologii de lucru cu deținuții. http://www.reginapacis.org/events/145.html
23 octombrie 2013 - Fundaţia Regina Pacis finalizează implementare a proiectului „Renovarea
Grădiniţei de copii „Lăcrămioara” din comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti”. Proiectul contribuie
la dezvoltarea multilaterală a copiilor de la Grădiniţa de copii „Lăcrămioara” prin asigurarea
accesului la instruire şi educaţie preşcolară de calitate. Datorită suportului financiar al
KINDERMISSIONSWERK Die STERNSINGER, a fost posibilă renovarea completă a altor două grupe
pentru 60 copii, inclusiv repararea sistemelor de încălzire, apeduct, serviciilor sanitare, dotarea
cu mobilier nou etc. Grădinița renovată a fost transmisă în primire primăriei c. Vărvăreuca în
cadrul unui eveniment special organizat. Calitatea lucrărilor a fost înalt apreciată de
administrația locală, raională dar și de numeroși părinți și oaspeți din capitală.
http://www.reginapacis.org/events/148.html
24 octombrie 2013 - este lansat proiectul „Copiii cu viitor-un viitor pentru copii”, destinat
promovării unui comportament pro-viaţă în rândul copiilor şi tinerilor. Proiectul are o durată de
3 ani şi va fi implementat de 4 organizaţii din Republica Moldova: MRC Caritas Moldova,
Fundaţia „Regina Pacis”, Misiunea Socială „Diaconia“, Asociația „Altruism“ cu susţinerea Agenţiei
Austriace de Dezvoltare şi Caritas Austria.
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http://www.reginapacis.org/events/153.html
26 octombrie 2013 – Fundația Regina Pacis, organizează și desfășoară evenimentul
”CASTAGNATA 2013” în cadrul centrului de expoziții MOLDEXPO. Acest eveniment a avut drept
scop promovarea activităților Fundației Regina Pacis și sensibilizarea sensibilizarea vizitatorilor
stand-ului cu privire la proiectele implementate. În cadrul evenimentului au fost prăjiți și
distribuiți castani comestibili tuturor doritorilor. Produsele folosite și distribuite în cadrul
evenimentului au fost transmise cu titlu gratuit Fundației Regina Pacis de către reprezentanții
unei companii cu capital italian (IGIENA COMPANY srl).
17 decembrie 2013 – Fundația Regina Pacis, lansează în premieră, în parteneriat cu Victoriabank
S.A., serviciul E Donate, ce prevede posibilitatea de colectarea a fondurilor prin intermediul
procesării cardurilor bancare de tip ”VISA” sau ”MASTERCARD” de pe saitul Fundației
www.reginapacis.org. http://www.reginapacis.org/events/150.html
27 decembrie 2013 - a fost dat startul sărbătorilor de iarnă. Pentru copiii de la Centrul de
Plasament Regina Pacis, precum și alți copii ce beneficiază de ajutor din partea Fundației, a fost
organizat un concert, cu colinde și cântece tradiționale. Moş Crăciun a fost şi el prezent, cu mult
interes a urmărit şi a aplaudat, bucurându-se de frumoasa prezentare a copiilor, aducând cu el
mult aşteptatele cadouri. După activităţile festive copiii au avut parte de feeria focurilor de
artificii. Matineul s-a finalizat cu o cină alături de președintele Fundației Don Cesare la Pizzeria
Caruso. http://www.reginapacis.org/events/151.html
29 decembrie 2013 – a fost organizată „Expoziţia cu vânzare a copiilor din CPC Regina Pacis” în
scuarul capitalei, lângă Pomul de Crăciun. Astfel, s-au vândut multe lucrări confecţionate de copii
la orele de laborator în cadrul CPC. Acest fapt a valorificat încă odată munca copiilor, aducândule o stare plăcută şi un sentiment de mândriei că au fost protagoniștii de bază în colectarea
fondurilor pentru cei ce sunt mai trişti în zilele noastre. Banii colectați, au fost cheltuiți însăși de
copii pentru necesitățile și dorințele lor personale. http://www.reginapacis.org/events/151.html
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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;
Emilia MORARU – coordonator Programe Educaţionale;
Biroul de informare a populației
Victor CROITORU - asistent de Proiect Patronato ACLI;
Olga IXARU – SCUTELNIC – asistent de Proiect Patronatul ACLI;
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis”
Inga PLATON – manager;
Victoria GREBENEŢ – psiholog;
Ludmila BORODAI - asistent social-educator;
Viorica DUTCA - asistent social-educator;
Tatiana CEBAN - asistent social-educator;
Daniela PLEŞCA – medic pediatru;
Anatolie TÎRNOV – instructor laboratorul LPL;
Cenaclul Regina Pacis
Mons. Cesare LODESERTO – paroh;
Ludmila BRĂDUŢANU – asistent paroh;
Victoriţa ŢURCANU – organistă;
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;
Biroul Asistenţa la Distanţă
Gheorghe Brăduţanu – asistent de proiect;
Biroul de informare a cetățenilor emigrați şi familiilor acestora
Igor BRUMA – asistent de proiect;
Victoria Popescu – asistent de proiect.
Direcţia Programe Umanitare
Gheorghe BRĂDUŢANU – coordonator de proiect;
Fundatia Regina Pacis
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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 2013 şi ne dorim ca împreună să
realizăm mai mult în anul 2014.
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, KINDERMISSIONSWERK Die Sternsinger
(Germania), MISSION Moldvoa (Trieste, Italia), Biroul Relaţii cu Diaspora pe lângă Guvernul
Republicii Moldova, Ambasada Italiei în Republica Moldova, Nival Group s.r.l., S.C. BASCONSLUX
srl, Fundația SALUS, Aerneg S.p.A. (Italia), ARTAS Bocem, BIA “Digore Eduard”, CARITAS Moldova,
Natsilva s.r.l., Dimax Impex, Porco Bello, Ducato-M Company Group International s.r.l., Fundaţia
„Casa Providenţei”, Fundaţia „DON BOSCO”, Gruppo Amici di Santa Chiara (Italia), ICS MaritanSor s.r.l., MACON S.A., MCL Italia, Patronato SIAS (SIAS), Patronato ACLI (Italia), Restaurantul
“Carmelo”, SMIIT COMPANY s.r.l., 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
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
email - cpc@reginapacis.org
Persoana de contact - Inga PLATON, Manager iplaton@reginapacis.org
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 şi 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 Floreşti
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
IBAN: MD 84 VI 000 222401711100577
SWIFT: VICBMD2X
BANK: VICTORIABANK, Kishinev, Moldova
BENEFICIARY’S NAME: Fundatia REGINA PACIS
Orice donaţie, cât de mică ar fi, are o semnificaţie
foarte mare pentru o persoană disperată.
Apreciem gestul Dvs.!
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