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Mesajul Președintelui Fundației „Regina Pacis” 

Fundația „Regina Pacis”, în pragul celui de-al cincisprezecelea an de prezență în Republica Moldova, 

vine cu prezentarea Raportului despre activitatea Fundației pe parcursul anului 2014. Prin rezultatele 

obținute în această perioadă, putem conchide, încă o dată, că angajamentul și calea luată de către toți 
cei care au avut încredere în  prezența noastră în Moldova este un semn real al serviciului, al 

solidarităţii și al apropierii de cetățenii acestei țări. 

 

Una din prioritățile Fundației este de a pune accent pe valoarea persoanei, de la minori la bătrâni, de la 

săraci la deținuți, prin intermediul unei atenții deosebite, prin  fapte concrete şi prin transmiterea 

mesajelor sociale clare. Toate acestea au fost realizate în scopul diminuării pragului de sărăcie din 

această țară situată în estul Europei. 

 

Integrarea în Europa este un obiectiv susținut de toată lumea din domeniul politic, economic, al 

societății civile și de toţi oamenii cu bunăvoinţă. Realizarea acestui obiectiv trebuie să-i implice pe 

toți, fără excepție, într-un proces de îmbunătățire a calității vieții, de dezvoltare socială, de ajustare a 

serviciilor de asistență, de redistribuire a averii şi depășire a diferențelor sociale, astfel încât să nu 

rămână pe  străzi oameni săraci sau victime ale singurătăţii și disperării.  

În Europa se intră împreună! 

 

Angajamentul Fundației „Regina Pacis” își lasă amprentele în inimile oamenilor deja al 15-lea an, iar 

despre istoriile de succes și realizările noastre puteți afla din rapoartele de activitate anterioare. Acum, 

a venit timpul să privim spre viitor. Ochii atenţi ai celor săraci constituie,  pentru noi, un mesaj clar 

despre ceea ce vrem sa facem cu  ajutorul lui Dumnezeu și cu propriile noastre mâini, precum ne-a 

îndemnat  Papa Francisc: să nu ne fie frică să  atingem corpul celor care suferă. 

Mulțumesc mult colaboratorilor, beneficiarilor noștri, celor ce cred în noi, mulţumesc săracilor care  

ne reamintesc, în fiecare zi, că și ei sunt un dar de la Dumnezeu. 

Mons. Cesare LODESERTO 

Președintele Fundației „Regina Pacis” 

 

 

Mesajul directorului Fundației „Regina Pacis” 

Anul 2014 a fost unul plin de evenimente pentru Fundația Regina Pacis. Încheiem acest an cu o 

satisfacție sufletească, pentru ca am reușit împreună cu susținătorii și echipa noastră să sprijinim zeci 

de copii rămași fără ocrotirea părintească şi  zeci de familii din grupul de risc, să hrănim sute de 

bătrâni săraci, să antrenăm în activități anti-suicid sute de copii din mediul rural, să instruim zeci de 

minori deținuți şi să contribuim la reciclarea profesională a zeci de profesori. 

 

Au fost douăsprezece luni pline de activități cu caracter umanitar, social și educațional, atât pentru 

copiii, cât și pentru adulți. Am realizat cursuri de pregătire profesională pentru zeci de tineri, care 

doresc să muncească legal în străinătate sau în Republica Moldova. De asemenea, am organizat 

seminare și training-uri pentru echipa Fundației, în scopul  acumulării experienței, cu participarea 

experților din străinătate. În anul ce a trecut, am lărgit rețeaua noastră de parteneri, am cunoscut noi 

prieteni și am învățat multe lucruri noi. Totodată, am reușit să consolidăm relațiile noastre cu 

partenerii noștri tradiționali. 

 

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită unei echipe de angajați profesioniști, voluntari, donatori, 

parteneri, susținători și prieteni, cărora le mulțumesc din suflet pentru ceea ce au făcut pentru Fundația 

„Regina Pacis” și beneficiarii acesteia. 

 

Poate că anul 2015 va fi unul mai greu, dar sunt convins că, alături de voi, vom avea noi realizări, iar 

credința și forțele comune ne vor ajuta să facem față noilor provocări. 

Ilie ZABICA 

Director al Fundației „Regina Pacis” 



 

 

 

Cine suntem noi? 

Fundația „Regina Pacis” din Republica Moldova a fost înregistrată la 04 mai 2001 şi activează în baza 

Legii Republicii Moldova cu privire la Fundaţii. Fundaţia este o organizaţie de utilitate publică, nepolitică, 

necomercială şi activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

Experienţa noastră derulează de 14 ani în domeniul asistenţei şi al reintegrării sociale a persoanelor 

nevoiaşe din Moldova: „copii ai străzii”, bătrâni singuratici, invalizi, boschetari, de asemenea oferă 

diverse proiecte cu caracter umanitar şi educaţional. 

 

Misiunea Fundaţiei: 

Contribuția la soluţionarea problemelor complexe ale societăţii prin oferirea ajutorului moral, material, 

a asistenţei sociale, prin reintegrarea în societate a tuturor celor aflați în condiţia de dificultate: copii 

singuri, bărbaţi şi femei nevoiaşi/e, săraci, cetăţeni moldoveni emigraţi. 

    

Direcţiile prioritare ale Fundaţiei „Regina Pacis” sunt: 

a) oferă asistenţă persoanelor de orice vârstă, etnie, care trăiesc în condiţii de sărăcie: distribuie 

bunuri de caracter umanitar, hrană, contribuie la îmbunătăţirea condiţiei acestora; 

 

b)  oferă asistenţă minorilor care trăiesc în condiţii dificile prin: plasarea în case-familii,  

reintegrarea în familia de origine, în structurile din teritoriu, facilitează includerea lor în 

procesul de instruire în instituţiile de învățământ preuniversitar; oferă tot necesarul pentru 

dezvoltarea lor; 

 

c) desfășoară programe de prevenire / informare a tinerei generaţii, a populaţiei despre 

comportamentul suicidar, despre riscurile migrației ilegale, despre consecinţele traficului de 

fiinţe umane; realizează seminare teoretico–practice, destinate cadrelor didactice, 

adolescenţilor şi tinerilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar în aceste domenii. 

 

Proiecte și programe derulate în 2014 
Fundaţia „Regina Pacis” a avut o serie de proiecte în anul 2014: unele s-au încheiat, altele se află în  

derulare, continuând în 2015.  Proiectele  au  vizat  acțiuni  ce țin de: asigurarea persoanelor nevoiaşe 

cu un prânz cald, zilnic; asigurarea protecţiei, întreţinerii, îngrijirii şi dezvoltării multilaterale a copiilor 

aflaţi în dificultate; pregătirea şi formarea profesională a minorilor deţinuţi în penitenciare; instruirea 

cetăţenilor moldoveni în domeniul limbii şi al culturii italiene; educația și formarea animatorilor în 

domeniul prevenirii suicidului; prevenirea traficului de fiinţe umane; oferirea asistenţei la distanţă 

pentru copiii din familiile social vulnerabile etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANTINA SOCIALĂ „PAPA FRANCISC” 

proiect, implementat în cadrul subdiviziunii cu aceeași denumire,  pentru susţinerea persoanelor 

nevoiaşe. 

 

Scop:   pregătirea şi distribuirea zilnică, gratuită a hranei pentru toate categoriile de beneficiari: 

persoane pensionate (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri 

mici),  invalizi, copii-rezidenți de la CPC „Regina Pacis”.  

Impact:  960 persoane cu nevoi speciale, invalizi, persoane de vârsta a treia au benefeciat de 

hrană gratuită zilnic; 21 de copii-rezidenți  ai CPC „Regina Pacis” au benefeciat de 3 

mese zilnic gratuit. 

Total:   26 840 de prânzuri produse și distribuite în perioada raportată. 

Durata de implementare a proiectului: din 2003 până în prezent. Proiectul este finanţat de către 

partenerii din Italia şi partenerii autohtoni. 

 

 

CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI „REGINA PACIS” 

proiect, implementat în cadrul subdiviziunii cu aceeași denumire,  pentru sprijinirea copiilor străzii, 

orfani şi defavorizaţi. 

 

Scop:   protecţia, întreţinerea, îngrijirea, dezvoltarea multilaterală a copiilor aflaţi în dificultate; 

oferirea asistenţei medicale; asigurarea  accesului  la informare, instruire, educaţie 

formală şi nonformală; facilitarea reintegrării copilului în familie / societate. 

Impact: 21 de copii s-a acordat adăpost, alimentație, cazare și tot ceea ce este necesar pentru o 

creștere și dezvoltare normală a copiilor aflați în dificultate; 2 copii s-a oferit  asistenţă 

necesară de angajare în câmpul muncii; 4 copii s-a acordat asistenţă şi suportul necesar în (re) 

stabilirea relaţiilor copil-părinte; 4 copii au fost reintegraţi în familie; 2 copii au fost reintegraţi 

în societate; 6 copii au fost transferaţi în alte Centre; 2 copii au fost transferaţi în alte instituţii 

de învăţământ; 10 copii au beneficiat de suport material; 3 tineri au beneficiat de asistenţa 

necesară în vederea integrării în familii cu risc de abandon.   

Durata de implementare a proiectului: din 2004 până în prezent. Proiectul este finanţat de către 

CARITAS Viena, Austria şi RENOVABIS Germania. 

 

 

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ FAMILIALĂ „REGINA PACIS” 

proiect, implementat în cadrul subdiviziunii cu aceeași denumire,  ce vine în ajutorul familiilor 

nevoiașe. 

 

Scop:   oferirea unui spectru complex de servicii specializate de ordin consultativ (remediere / 

consiliere psihologică, socială, juridică, psiho-pedagogică, etică, medicală), formativ 

(seminare, trening-uri, medierea conflictelor, mese rotunde, workshop-uri) și de 

supervizare a entităților profesionale, a căror sarcină comună este de a contribui la 

creșterea bunăstării  familiei și a persoanei; revendicarea drepturilor persoanelor plecate 

în străinătate,  protejarea familiilor și prevenirea dezorganizării lor.   

Impact:  201 de persoane nevoiașe, copii rămași fără îngrijirea părintească și persoane în etate, 

au beneficiat de asistență medicală; s-au distribuit ochelari beneficiarilor diagnosticați 
cu anumite probleme de vedere, consultați de oftalmolog: 18 copii și 80 de persoane în 

etate; au primit ochelari: 5 copii și 68 de  persoane în etate; 30 de femei deținute în 

Penitenciarul nr.7, din Rusca, au beneficiat de asistență medicală, iar instituţia 

respectivă a fost dotată cu inventar medical necesar. 

Durata de implementare a proiectului: din februarie 2014 până în prezent.   

 

 

 



 

CENTRUL SOCIAL „REGINA PACIS” DIN VĂRVĂREUCA, FLOREŞTI 

proiect, implementat în cadrul subdiviziunii cu aceeași denumire,  pentru susţinerea persoanelor 

nevoiaşe. 

 

Scop:   producerea și distribuirea gratuită a prânzurilor și a ajutoarelor umanitare pentru 

familiile nevoiașe și bătrânii săraci din comuna Vărvăreuca și satul Stîrceni, raionul 

Florești; organizarea orelor de meditaţie şi a activităţilor extraşcolare, a taberelor de 

vară cu participarea tinerilor voluntari-animatori din Italia. 

Impact:  155 de persoane nevoiaşe au beneficiat de ajutor; 7900 de prânzuri calde au fost 

distribuite persoanelor nevoiaşe; 295 de pachete cu produse alimentare au fost 

distribuite oamenilor săraci; 2700 kg de haine, îmbrăcăminte au fost distribuite celor 

nevoiaşi, etc. 

Durata de implementare a proiectului: din 2008 până prezent.  

 

 

CENACLUL „REGINA PACIS” 

proiect orientat spre crearea condițiilor de realizare a dialogului interpersonal cu tentă  spirituală 

 

Scop:  desfăşurarea activităţilor pastorale, de educaţie creştină şi de caritate; stabilirea şi 

realizarea dialogului intercultural; oferirea asistenţei sociale și a suportului moral, 

material pentru persoanele social vulnerabile din comunitatea italiană. 

Impact:  au fost desfăşurate săptămânal activități pastorale de educație creștină; au fost 

organizate 2 concerte de către elevii şcolii muzicale „Eugen Doga” şi copiii CPC 

„Regina Pacis”.  

Durata de implementare a proiectului: din 2012 până în prezent.  

       

 

ASISTENȚA LA DISTANȚĂ 

proiectul prevede a acorda suport material copiilor defavorizați 
 

Scop:   acordarea suportului pentru familii nevoiaşe din grupul de risc şi pentru copii orfani / ai 

străzii; prevenirea abandonului acestor copii; sensibilizarea opiniei publice privind 

situaţia copilului şi a familiei aflate în dificultate. 

Impact:  608 pachete cu produse alimentare, rechizite școlare, jucării, produse igienice şi 

detergenți au fost distribuite; 152 de vizite au fost efectuate la domiciliul beneficiarilor 

proiectului de patru ori pe an (copii din familii defavorizate, copii orfani / invalizi / ai 

străzii) cu participarea voluntarilor; a fost acordat suport financiar pentru acoperirea 

cheltuielilor ce ţin de procesul educativ.  

Durata de implementare a proiectului: din 2003 până în prezent.   

    

 

„COPII CU VIITOR – UN VIITOR PENTRU COPII!”  

proiect cu privire la prevenirea suicidului în rândul adolescenţilor şi tinerilor 

 

Scop:   mediatizarea problematicii şi a  reflecţiilor despre suicid şi comportamentul suicidal la 

copii şi tineri; selectarea şi crearea grupelor de formatori-multiplicatori pentru 

localităţile: Băhrineşti, Roşietici, Ştefăneşti, Vărvăreuca, şi Floreşti. 

Impact:  150 de cadre didactice au fost familiarizate cu obiectivele şi acţiunile proiectului; 15 

multiplicatori locali au fost instruiţi; 600 de copii au benefeciat de odihnă în Taberele de 

Vară din 5 localităţi menţionate mai sus; 10 cadre didactice au participat la ToT pentru 

traineri-animatori; au fost create 5 Cluburi pentru Tineri, în total 175 de elevi din 

instituţiile menţionate mai sus.  



Durata de implementare a proiectului: octombrie 2013 - octombrie 2016. Proiectul este finanţat de 

către „Caritas Viena” şi Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare. 

 

 

„DE NOI DEPINDE VIITORUL NOSTRU!” 

cu privire la instruirea profesională a minorilor deținuți în Penitenciarul nr. 10, Goian 

 

Scop:   îmbunătățirea accesului la instruire a minorilor deținuți şi formarea lor profesională; 

realizarea schimbului de experiență cu instituțiile penitenciare din Germania. 

Impact:  au fost organizate 6 cursuri de instruire profesională destinate minorilor deținuți în 

Penitenciarul n.10 GOIAN, pentru meseriile de  frizeri, bucătari și cizmari cu durata de 

3 luni;  

au fost dotate 3 ateliere profesionale cu utilaj și inventar necesar pentru realizarea 

cursurilor de instruire profesională;  

a fost organizată o vizită de lucru pentru un grup de angajați al Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, al Procuraturii Generale din Republica 

Moldova, precum și al Penitenciarului n.10, GOIAN în Penitenciarul  pentru tineri din 

Adelsheim, Germania;  

au fost procurate truse profesionale și literatură de specialitate pentru absolvenții 
cursurilor profesionale; 

39 de absolvenți au obținut Certificate /Diplome de Calificare a cursurilor de formare 

profesională pentru meseriile de bucătari, categoria a III-a, frizeri şi cizmari, categoria a 

III-a. 

Durata de implementare a proiectului: noiembrie 2013 -  noiembrie 2016. Proiectul este finanţat de 

către Asociaţia RENOVABIS din Germania. 

 

PROIECTUL  AFORIL  

instruirea profesională a muncitorilor emigranți din Moldova, care urmează să meargă în Italia pentru 

încadrarea la munca sezonieră în agricultură 

 

Scop:   instruirea profesională și lingvistică a unui grup de muncitori agricoli; acumularea 

cunoștințelor în cadrul atelierelor practice.  

Impact:  s-a organizat un curs de instruire a tehnologiei agricole, a limbii italiene, securității la 

locul de muncă, dreptului muncitorilor pentru un grup de 20 muncitori sezonieri cu 

durata de 120 ore; 

 a fost organizată o vizită de lucru pentru un grup de reprezentanți ai Wine of Moldova 

și Fundației Regina Pacis în Bari, susținută de Ministerul Agriculturii al Italiei în scopul 

schimbului de experiență.  

Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Integrarea Cetățenilor din Țările Terțe (FEI) 

pentru perioada 2007/2013, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne al Italiei (Decretul 

n.7905 din 27.12.2013) și implementat de Institutul Agronomic Mediteranean din Bari 

în parteneriat cu Fundația Regina Pacis.  

 

 

„PERFECȚIONAREA TEHNICILOR AGRICOLE PENTRU  

INTEGRAREA MUNCITORILOR MOLDOVENI ÎN ITALIA” 

 

Scop:   instruirea profesională a unui grup de muncitori sezonieri în agricultură, care se referă 

la: prelucrarea terenurilor, utilizarea îngrășămintelor, gestionarea culturilor, curățarea 

copacilor, recoltarea plantelor semincere / fructelor, tratarea terenurilor. 

Impact:  s-a organizat un curs de instruire teoretică cât și practică, pe terenuri experimentale ale 

Universității Agricole de Stat a Moldovei, a tehnologiei agricole europene pentru un 

grup de 60 muncitori agricoli sezonieri. Instruirea a cuprins, inclusiv, un curs de limbă 

italiană, de educație civică și de securitate la locul de muncă. 



Proiectul  „Perfecționarea Tehnicilor Agricole pentru Integrarea Muncitorilor Moldoveni în Italia” 

(CUP: n. I14H13000020007), promovat de INFAP Basilicata și UNSIC Basilicata în 

parteneriat cu Fundația „Regina Pacis”, finanțat din Fondul European pentru Integrarea 

Cetățenilor din Țările Terțe (FEI).  

 

 

„RECICLAREA CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL DE INSTRUIRE 

PROFESIONALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA!” 

 

Scop:   organizarea cursurilor de reciclare profesională a cadrelor didactice ce activează în 

cadrul sistemului de instruire profesională al Republicii Moldova pentru meseriile: 

croitori, cusători ai pieilor; chelneri, barmani; bucătari, cofetari, brutari, 

electrogazosudori, electricieni. 

Impact:  125 de profesori din Școli Profesionale din Moldova au beneficiat de cursuri; cursurile 

au fost predate de profesori ai organizației CEFAL (Italia) și ai Institutului Italian 

pentru Sudori.  

Cursul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidation of migration management capacities in the 

Republic of Moldova”, implementat de Agenția Publică pentru Angajare din SUEDIA 

și CEFAL (Italia), în parteneriat cu Direcția Generală pentru Imigrare și Politici de 

Integrare a Ministerului Muncii din Italia și a CEFAL Bolgona în colaborare cu 

Fundația Regina Pacis.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITĂŢI 2014 

01 ianuarie – 31 decembrie  

                        În această perioadă, Cantina Socială „Papa Francisc” a preparat şi a distribuit zilnic 

hrană gratuită pentru toate categoriile de beneficiari: persoane pensionate (fără 

domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici),  invalizi, copii-

rezidenți de la CPC „Regina Pacis”. Proiectul a fost finanţat de către partenerii din Italia 

şi partenerii autohtoni.  

01 ianuarie – 31 decembrie  

                        În această perioadă, Centrul Social „Regina Pacis” din comuna Vărvăreuca, raionul 

Floreşti, a preparat şi distribuit zilnic gratuit prânzuri calde persoanelor nevoiaşe, 

invalizilor din comuna Vărvăreuca şi satul Stârceni; a distribuit ajutoare umanitare 

persoanelor nevoiaşe; a organizat ore de meditaţie, activităţi extraşcolare, tabere de vară 

cu participarea tinerilor voluntari-animatori din Italia. Proiectul a fost finanţat de către 

partenerii din Italia şi partenerii autohtoni. 

14 februarie Fundația „Regina Pacis”, în colaborare cu MCL Italia, Patronato SIAS Italia, Caritas 

Moldova, CsP Casa Providenței, CE FIDES, Asociația Mission Moldova și Fundația 

SALUS a deschis Centrul de Consultanță Familială, cu sediul în oraşul Chişinău, str. 

Ismail, 98, of.2. Scopul Centrului constă în oferirea consultanţei, la solicitare, de ocazie 

sau periodică, familiilor şi membrilor ei pentru a depăși dificultățile cu care se 

confruntă, în vederea consolidării și menținerii unei atmosfere armonioase.  

01 martie – 31 decembrie  
                       Fundaţia „Regina Pacis” a lansat şi a desfăşurat cursuri de instruire profesională pentru 

minorii deţinuţi în Penitenciarul nr.10 GOIAN, la meseriile de bucătar, frizer şi cizmar, 

cu durata de 3 luni, având drept scop facilitarea procesului de re-integrare a acestora pe 

piaţa muncii, după eliberarea din detenție. Proiectul a fost şi continuă să fie  finanţat de 

către Asociaţia RENOVABIS din Germania. 

14 – 15 martie  

                       Participarea unui grup de colaboratori al Fundaţiei „Regina Pacis” la Conferința 

„Împreună pentru o Moldovă europeană şi creştină” în or. Trieste din Italia, organizată 

de Asociația Mission Moldova, în colaborare cu Fundația „Regina Pacis”. În cadrul 

evenimentului, au fost prezentate relatări cu privire la situația din  Moldova în domeniul 

migrațional, al dreptului copiilor și al persoanelor nevoiașe.  

23 martie  Fundația Regina Pacis, sub patronajul Ambasadei Italiei la Chișinău, a desfășurat cea 

de-a doua ediție a Concursului de pictură „Vernisaj de Primăvară”, organizat cu scopul 

de a promova tinerele talente din Republica Moldova cu participarea elevilor, 

studenţilor de la Liceele şi Colegiile de Artă Plastică din 22 de orașe din ţară: Chișinău, 

Soroca, Ungheni, Strășeni, Dubăsari, Bender, Comrat, Tvardița, Florești, Ocnița, 

Cantemir, Ștefan Vodă, Cimișlia, Edineț și Bălți.  
24 – 31 martie  
                        Fundaţia „Regina Pacis”, al 4-lea an consecutiv, a organizat, pentru copiii de la Centrul 

de Plasament al Copilului „Regina Pacis”, vacanţa de iarnă în munţii Dolomiţi din 

regiunea Trentino, Italia, în cadrul căreia copiii s-au bucurat de numeroase distracţii, 

activităţi sportive, cadouri şi diferite surprize. 

15 aprilie – 16 mai  
                        A fost implementat proiectul AFORIL în scopul instruirii profesionale şi lingvistice a 

muncitorilor-emigranţi din R. Moldova, care urmează să meargă în Italia pentru 

încadrarea la muncă sezonieră în agricultură (pentru perioade de la 3 la 9 luni). Proiectul 

a fost finanțat din Fondul European pentru Integrarea Cetățenilor din Țările Terțe (FEI), 

perioada 2007/2013, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne al Italiei (Decretul n.7905 

din 27.12.2013).  

 

 



16 aprilie – 09 iunie  

                        A desfăşurat cursuri de instruire profesională în cadrul Proiectului „Perfecționarea 

Tehnicilor Agricole pentru Integrarea Muncitorilor Moldoveni în Italia” (CUP: n. 

I14H13000020007), proiect promovat de INFAP Basilicata și UNSIC Basilicata în 

parteneriat cu Fundația „Regina Pacis”, finanțat din Fondul European pentru Integrarea 

Cetățenilor din Țările Terțe (FEI).  

16 aprilie  Evaluarea finală a proiectului „Renovarea Grădiniţei de copii „LĂCRĂMIOARA” din 

comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti”, implementat de Fundaţia „Regina Pacis” şi 

predarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului, reprezentanţilor de la 

KINDERMISSIONWERK die Sternsinger din Germania. 

02 – 06 iunie   

                        Fundaţia „Regina Pacis”, a desfăşurat Tabere de Vară în cinci localități din raionul 

Florești: Ștefănești, Roșietici, Vărvăreuca, Băhrinești și LT „Ion Creangă” din Florești, 

în cadrul proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii!”, având drept scop 

prevenirea suicidului în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Proiectul a fost şi continuă să 

fie finanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare şi Caritas Viena. 

20 – 21 iunie  

                       Fundaţia „Regina Pacis” a desfăşurat, pentru un grup de minori deținuţi, în 

Penitenciarului nr.10, Goian din raionul Criuleni, examene de absolvire a cursurilor de 

instruire profesională pentru meseriile de bucătar, frizer și cizmar. Cursurile au fost 

organizate în cadrul proiectului „De noi depinde viitorul nostru!” cu suportul financiar 

al Asociaţiei RENOVABIS din Germania. 

21 – 29 iunie   
                        Fundaţia „Regina Pacis” a organizat, pentru copiii de la Centrul de Plasament al 

Copilului „Regina Pacis”, o vacanţă de neuitat la marea Adriatică în oraşul Lecce, 

Italia.  

22 – 27 septembrie  
                        Fundaţia „Regina Pacis” a organizat, în cadrul proiectului „De noi depinde viitorul 

nostru!”, o vizită de studiu în Germania pentru un grup de colaboratori, din cadrul 

Departamentului Instituţii Penitenciare și a Procuraturii Generale din Republica 

Moldova. Această activitate a fost finanțată de Fundația „Regina Pacis” cu suportul 

financiar al Asociaţiei RENOVABIS din Germania.   

06 – 18 octombrie  

                        Fundaţia „Regina Pacis” a desfăşurat cursuri de reciclare profesională a cadrelor 

didactice din sistemul învăţământului profesional din Moldova pentru meseriile: 

croitori, cusători ai pieilor; chelneri, barmani; bucatari, cofetari, brutari; 

electrogazosudori; electricieni. Cursurile au fost realizate în cadrul proiectului 

„Consolidation of migration management capacities in the Republic of Moldova”, 

implementat de Agenția Publică pentru Angajare din SUEDIA și CEFAL (Italia), în 

parteneriat cu Direcția Generală pentru Imigrare și Politici de Integrare a Ministerului 

Muncii din Italia. 

21 – 26 octombrie 

                        Reprezentanții Fundației „Regina Pacis”, alături de alţi reprezentanți ai ONG-urilor din 

Moldova și Ucraina, au participat la Atelierul de formare cu subiectul „Zilele 

Voluntariatului”. Evenimentul a fost organizat şi desfăşurat de Caritas Viena, în oraşul 

Viena. 

25-29  noiembrie  
                        Echipa multidisciplinară de la Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis”, 

graţie Fundaţiei „Regina Pacis”, a benefeciat de un curs de formare la Centrul de 

Educație, Reabilitare, Cercetare și Intervenții Sociale din Verona, Italia, în cadrul căruia 

a fost abordat subiectul „Metodologia privind gestionarea psiho-socio-educativă a 

copiilor aflați în dificultate”. 

 

 



ECHIPA FUNDAȚIEI „REGINA PACIS” 
Toate aceste realizări reprezintă oglinda vie a muncii şi implicării active, de care au dat dovadă 

colaboratorii şi voluntarii Fundaţiei „Regina Pacis”. 

 

OFICIUL CENTRAL 

Mons. Cesare LODESERTO 

președinte; 

Ilie ZABICA  
director; 

Carolina VIERU  
contabil-şef; 

Tatiana CARAGHENOVA  
contabil; 

Emilia MORARU  
coordonator Programe Educaţionale; 

Artiom ȘULEANSCHI 
asistent IT; 

 

CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI „REGINA PACIS” 

Inga PLATON  

Gheorghe BRĂDUŢANU 

manager; 

Victoria GREBENEŢ  
psiholog; 

Ludmila BORODAI  

asistent social-educator; 

Viorica DUDCA 

asistent social-educator; 

Tatiana CEBAN  

asistent social-educator; 

Daniela PLEŞCA  
medic pediatru; 

Anatolie TÎRNOV  
instructor laboratorul LPL; 

 

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ FAMILIALĂ ”REGINA PACIS” 

Inga PLATON  

Coordonator subdiviziune 

 

 

Victoria POPESCU 

Voluntar 

Natalia SCRIPNIC  

Voluntar, Logoped 

 

CENACLUL „REGINA PACIS” 

Mons. Cesare LODESERTO 

paroh; 

 

 

Ludmila BRĂDUŢANU 

asistent paroh; 

Natalia SCRIPNIC  

organistă; 

 

CENTRUL SOCIAL „REGINA PACIS” DIN SATUL VĂRVĂREUCA 

Eugenia ZABICA  
Coordonator subdiviziune; 

Vera Rusu 

Profesor, voluntar 

Natalia Topală 

Profesor, voluntar 

Andrei ZABICA 

şef de gospodărie; 

Tatiana CIBOTARI  
bucătar; 

Tatiana VIZITIU  
asistent de proiect; 

Gheorghe ZABICA 

paznic. 

 

 

CENTRUL SOCIAL „REGINA PACIS”  DIN OR. TIRASPOL 

Ecaterina PAHNUTOVA 

Contabil; 

 

CANTINA SOCIALĂ „PAPA FRANCISC” 

Maria BOTNARIUC  
Coordonator subdiviziune; 

Viorica MORARI  

Bucătar Șef; 

Viorica DUMBRĂVEANU  
Ajutor bucătar 

Nelea TUDOS  
Ajutor Bucătar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULŢUMIRI 

 

Mulţumirile şi aprecierile sunt adresate, în primul rând, celor care au fost alături de 

Fundaţia  „Regina Pacis” în realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2014 şi ne dorim 

ca, împreună, să realizăm mai mult în anul 2015. 

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, CARITAS Viena, ADA Austria, Asociaţia RENOVABIS 

Germania, KINDERMISSIONSWERK Die Sternsinger Germania, MISSION Moldova (Trieste, 

Italia), Biroul Relaţii cu Diaspora pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Ambasada Italiei în 

Republica Moldova, Nival Group s.r.l., CSM UNIFORM srl, BASCONSLUX srl, Fundația 

SALUS, Aerneg S.p.A. (Italia), BIA “Digore Eduard”, CARITAS Moldova, Dimax Impex srl, 

Porco Bello srl, Ducato-M Company Group International srl., Fundaţia „Casa Providenţei”, 

Fundaţia „DON BOSCO”, Gruppo Amici di Santa Chiara (Italia), ICS Maritan-Sor srl, MCL 

Italia, Patronato SIAS, Patronato ACLI (Italia), Restaurantul “Carmelo”, SMIIT COMPANY 

srl., ş. a. 

 

MULŢUMIM  
tuturor voluntarilor care au crezut, au dorit şi 

au muncit alături de angajații Fundaţiei „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”: cei mici şi cei mari, cei în vârstă şi cei 

singuratici, cei mulţumiţi şi cei mai puţin mulţumiţi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 10156200009 

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:  Fundaţia REGINA PACIS 

 

Orice donaţie, cât de mică ar fi, are o semnificaţie  

foarte mare pentru o persoană disperată. 

Apreciem gestul Dvs.! 

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 MD2001 

tel./fax +373.22.791385 

web. http://www.reginapacis.org email:cpc@reginapacis.org 

Persoana de contact: Inga PLATON, Manager iplaton@reginapacis.org 

             Gheorghe BRADUŢANU, Manager gbradutanu@reginapacis.org 

 

Cenaclu „Regina Pacis” 

str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău MD 

Persoana de contact: Părintele Cesare LODESERTO 

tel. +373.79400390, email: clodeserto@reginapacis.org 

 

Cantina Socială „Papa Francisc” 

str. Avram Iancu 17, Chișinău MD2001 

tel./fax +373.22.212977 

web. http://www.reginapacis.org email: chisinau@reginapacis.org 

Persoana de contact: Maria BOTNARIUC, Coordonator de Proiect  

 

Centrul Social „Regina Pacis” c. Vărvăreuca, raionul Florești 

str. Școlii n.33, Vărvăreuca, MD3040 

tel. +373.50.20066 

web. http://www.reginapacis.org email: chisinau@reginapacis.org 

Persoana de contact: Eugenia ZABICA 

Centrul de Consultanţă Familială „Regina Pacis” 

http://www.reginapacis.org/
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Str. Ismail n.98, oficiul 2, Chișinău MD2023 

Tel. +373 22 92 3180 

web. http://www.reginapacis.org email: familia@reginapacis.org 

Persoana de contact: Inga PLATON, Coordonator de subdiviziune iplaton@reginapacis.org 

 

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:gbradutanu@reginapacis.org 

Persoana de contact: Gheorghe BRĂDUȚAN, Asistent de Proiect sau Coordonator? 
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