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DESPRE NOI 

 

MISIUNEA 

 

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari prin sporirea accesului la 

servicii de calitate și promovarea dezvoltării comunitare.   

VIZIUNEA   

 

O comunitate activă și sănătoasă, cu acces egal la servicii de calitate. AO ”CASMED” se doreşte a fi 

un centru de excelentă pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor comunitare 

  

VALORILE 

 

Demnitate. CASMED respectă drepturile și demnitatea umană. Interacționează cu beneficiarii 

într-un mod personalizat și direct. Serviciile CASMED sunt concepute în așa fel ca să nu creeze 

dependență. 
 

Responsabilitate. CASMED este responsabil față de sine însuși și față de toți beneficiarii 

serviciilor sale. De asemenea, promovează dezvoltarea responsabilității angajaților față de ei 

însuși. 
 

Respect. CASMED recunoaște valoarea fiecărei persoane. Manifestă respect și oferă șanse egale 

fiecărui beneficiar indiferent de cultură, religie, etnie, orientare sexuală, vârstă, gen, dizabilități. 
 

Calitate. CASMED dezvoltă servicii de calitate conform standardelor de calitate. Adaptează 

serviciile la nevoile și particularitățile beneficiarului. Aplică măsuri de îmbunătățire continuă a 

calității serviciilor. 
 

Etica profesională. CASMED respectă codul profesional de etică, interacționează cu 

beneficiarii săi într-o manieră onestă, recunoscând și protejând confidențialitatea informațiilor. 
 

Echitate. CASMED oferă șanse egale atât echipei sale cât și asistaților organizației, perseverând 

în crearea unui echilibru sănătos. Asigură dreptul de a alege.  
 

Voluntariat. CASMED consideră voluntarii drept resursă valoroasă care ajută Asociația să-și 

atingă mai eficient și mai eficace misiunea.  
 

Parteneriat. CASMED abordează holistic problemele beneficiarilor, într-un cadru de parteneriat 

public-privat. Asociația inițiază parteneriate cu diverși actori comunitari pentru dezvoltarea 

serviciilor în comunitate. 

Domeniile de activitate:  
Asistența medico-socială la domiciliu pentru persoanele în vârstă este cel mai important aspect al 

organizației, încercând să satisfacă o gamă cât mai largă de nevoi, de la integrare socială, recuperare 

și reabilitare până la asistenţa în faze terminale ale bolii. Obiectivul principal fiind evitarea şi/sau 

depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate, păstrare a autonomiei, prevenirea marginalizării 

şi excluziunii sociale a persoanelor vîrstnice. 

O altă direcție de activitate a asociației este sprijinirea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale, 

prestatoare de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, prin oferirea serviciilor de informare, 

consultanţă şi instruire, granturi şi asistenţă tehnică.  

De asemenea AO ”CASMED” cooperează cu autoritățile publice locale pe principii de parteneriat, 

acordând sprijin și asistență comunităților care doresc să devină  prietenoase  vârstnicilor.  
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"Unii oameni, indiferent cât de mult îmbătrânesc, 

nu-și pierd niciodată frumusețea, 

ci doar și-o mută de pe fețe în inimile lor" 

 

Martin Buxbaum 

 

 

 

 

 



4 
 

ÎNGRIJIRI MEDICALE ȘI SOCIALE LA DOMICILIU 

Anul 2016 a fost un an deosebit și productiv prin eforturile depuse de echipa CASMED în 

colaborare cu partenerii locali întru facilitarea accesului la servicii de îngrijiri medicale și sociale 

la domiciliu pentru persoanele în etate și cu dizabilități.  

Aria noastră de activitate a inclus 30 comunități, preponderent rurale, unde cu implicarea ONG-

urilor locale, APL-urilor, medicilor de familie, lucrătorilor sociali și medicali, am încercat să 

îmbunătăţim calitatea vieţii, precum şi să prevenim marginalizarea socială a persoanelor 

vârstnice prin oferirea de asistență la domiciliu în conformitate cu standardele minime de 

calitate. 

Pe parcursul anului 3'119 vârstnici au beneficiat de 

suportul CASMED (1.403 beneficiari sociali și 1.093 

beneficiari medicali). Lucrând umăr la umăr cu 

partenerii locali, echipa noastră a oferit în total 63.287 

de vizite de îngrijiri la domiciliu (42.919 vizite 

sociale și 20.368 vizite medicale), vizite în care am 

încercat să facem bătrânețea persoanelor în etate mai 

ușoară. De asemenea, CASMED a fost contractată de 

către Compania Națională de Asigurări în Medicină, 

care a finanțat 804 vizite medicale la domiciliu pentru 

municipiul Bălți.  

Ca și în anii precedenți, intervenția noastră s-a 

exprimat prin servicii sociale oferite beneficiarilor sub 

formă de ajutor la îngrijirea locuinței (menaj, 

aprovizionare cu apă, pregătirea hranei), îngrijiri 

personale de bază, spălări la mașina de spălat, 

socializare și sprijin în rezolvarea problemelor 

administrative și comunale.  

Serviciile medicale au fost orientate spre profilaxia și 

tratamentul afecțiunilor cauzate de diabet zaharat, 

hipertensiune, escare, accident-vascular-cerebral, 

osteoartroză, boli frecvent întâlnite la persoanele în 

etate.  

Pe parcursul anului organizația noastră a lucrat 

consecvent asupra implementării conceptului de 

Kinaestetics în îngrijirile medicale la domiciliu pe care 

le prestează. Această practică inovativă preluată de la 

Caritas Alba Iulia și aplicată în procesul de îngrijire a 

persoanelor cu probleme de mobilitate ne-a ajutat să 

punem din nou pe picioare mulți din beneficiarii 

noștri, ca aceștia să se bucure de viață în continuare. 
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MULȚUMIRI 

“Locuiesc în satul Cușmirca din raionul 

Șoldănești și am 83 ani. De mai mulți ani 

sunt bolnavă având tensiune arterială, 

dureri de picioare și de cap. Însă de la 

momentul când am devenit beneficiar al 

proiectului de îngrijiri comunitare și 

îmbătrânire activă, derulat de AO 

“CASMED”, starea sănătății mele puțin s-a 

ameliorat. Mulțumesc din suflet întreg 

colectivului de la AO “CASMED”, 

Dumnezeu să vă dea multă sănătate tuturor 

angajaţilor. 

 

Maria MACOVEI, din satul Cuşmirca, 

raionul Şoldăneşti. 

 

Mă numesc Augustina Ursachi din satul 

Izvoare, raionul Făleşti şi am gradul doi de 

invaliditate. Doresc prin intermediul 

publicaţiei “Îngrijiri comunitare” să 

adresez cuvinte de mulțumire asistentei 

medicale Mariana Covalciuc. 

 

Sufletul dânsei este unul curat, bun şi 

îndepărtat de rele. Este plină de 

înţelepciune, răbdare şi compasiune faţă de 

noi, cei care avem nevoie de ajutor şi 

susţinere morală. Eu cred şi sper că astfel 

de persoane, cum este Mariana Covalciuc, 

sunt multe în cadrul Asociaţiei Obşteşti 

CASMED.  

 

Bătrâneţea este o povară grea, dar şi o 

vârstă plină de experienţă de viaţă. Suferind 

de mai multe maladii şi aflându-mă în 

dificultate mare, am apelat la ajutorul 

asistentei medicale CASMED, Mariana 

Covalciuc. Dânsa m-a ajutat cu un 

tratament medicamentos, am făcut împreună 

diferite exerciţii fizice şi m-a susținut moral, 

astfel am ajuns să mă simt mai bine. 

Îi doresc ca Bunul Dumnezeu să-i dea multă 

sănătate, multă înţelepciune şi curăţenie 

sufletească în tot ce face.  

 

Cu drag,  Augustina URSACHI,  satul 

Izvoare,  raionul Făleşti. 

 

Locuiesc în satul Bocani din raionul Făleşti 

şi am 69 de ani. În 2010 mi-a fost amputat 

piciorul drept din care cauză nu mă pot 

deplasa. Iar de la momentul când am fost 

înregistrat în calitate de beneficiar al 

proiectului de îngrijiri comunitare derulat 

de AO „CASMED”, viaţa mea a devenit mai 

uşoară. 

 

Datorită lucrătorului social CASMED, 

Veronica Scripnic, am multă speranţă şi 

încredere în ziua de mâine şi în viitor. Îmi 

dau seama că nu este totul pierdut. Mai 

există în această lume şi oameni cu suflete 

mari, care nu-şi pot permite să treacă 

indiferent pe lângă poarta celor 

neputincioşi.  

 

Vizitându-mă de două ori pe săptămână, 

doamna Veronica mă ajută cu cele necesare, 

mă încurajează, iar când o cere situaţia, îmi 

dă şi un sfat util. 

 

Doresc mult să mulţumesc din suflet AO 

„CASMED”, Dumnezeu să-i aibă în pază şi 

să le dea sănătate tuturor angajaţilor 

acestui proiect. 

Dumitru PASCAL, satul Bocani, raionul 

Făleşti 
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„Nu poţi evita să îmbătrâneşti, dar nu trebuie 

neapărat să fii bătrân” 

 
George Burns 
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PARTENERIATE ȘI COOPERARE 

Parteneriatul este cheia succesului în cadrul reușitelor atinse de AO „CASMED”. Pentru a oferi 

acces la servicii de îngrijire la domiciliu, CASMED a continuat să mențină și să dezvolte relații 

de cooperare cu 18 ONG-uri locale și 25 primării partenere. Colaborarea cu APL-urile din 

localitățile partenere s-a materializat în anul 2016 în sprijin financiar oferit pentru prestarea de 

asistență socială la domiciliu, acordarea de spaţii ONG-urilor pentru desfăşurarea activităţilor de 

proiect, implicare în organizarea de evenimente, deschidere pentru comunicare şi dialog. 

În contextul parteneriatului între actorii 

comunitari, au fost organizate mese 

rotunde și întâlniri cu reprezentanți ai 

autorităților locale, în cadrul cărora au fost 

prezentate în detalii procesul și 

modalitățile de contractare a serviciilor 

sociale de la ONG-uri de către primării, 

precum și avantajele acestui tip de 

colaborare.  

La nivel național CASMED a continuat 

activitățile de Lobby și Advocacy în comun 

cu membrii Rețelei Naționale a 

Prestatorilor de Îngrijiri la Domiciliu. 

Întâlnirile regulate ale rețelei cu 

reprezentanții ministerelor de resort au 

servit drept cadru productiv pentru 

discutarea dificultăților existente în 

domeniul îngrijirilor la domiciliu și 

identificarea de potențiale soluții.  

CASMED a fost alături de ONG-urile 

partenere, oferindu-le suport tehnic și 

consultanță. Toate organizațiile au fost 

asistate în stabilirea unor proceduri de lucru, 

îmbunătățirea calității serviciilor sociale de 

îngrijire la domiciliu, precum și la 

elaborarea documentației necesare.  

 

Cu suportul CASMED și FHI360 Moldova, 

6 ONG-uri partenere au beneficiat de suport 

gratuit în elaborarea planului strategic al 

organizației. 
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EVENIMENTE 

Un salt important în promovarea importanței 

îngrijirilor la domiciliu și facilitarea dialogului 

între actori comunitari de diferit nivel l-a 

constituit Conferința Internațională cu 

genericul “Serviciile de Îngrijire la Domiciliu 

– Necesități și Perspective”, organizată de 

Asociația Obștească “CASMED” în parteneriat 

cu Asociația Obștească “HOMECARE”, 

Chișinău în data de 2 decembrie 2016. 

 

Evenimentul a reunit peste 120 participanți - 

experți de la Caritas Alba Iulia și Fundația de 

Sprijin Comunitar din Bacău (România), 

reprezentanți ai Ministerului Sănătății, 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei al Republicii Moldova, ai Direcțiilor 

de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, 

APL-uri, reprezentanții donatorilor, alături de 

ONG-uri active din domeniul îngrijirilor 

comunitare din Republica Moldova.  

 

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte legate de reglementarea și funcționarea procesului 

de prestare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu în viziunea ministerelor de resort, colaborarea 

ONG-APL în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, exemple de bune practici în 

domeniul de îngrijiri la domiciliu din România. Starea actuală, necesitățile, dar și durabilitatea 

serviciilor de îngrijiri la domiciliu au fost un alt subiect abordat în cadrul unei discuții – panel cu 

participarea membrilor Rețelei naționale a prestatorilor de îngrijiri la domiciliu din Republica 

Moldova.  

 

Vizite de studiu în România și 

Republica Cehă au fost organizate 

pentru reprezentanții ONG-urilor 

partenere locale și a celor membre în 

Rețeaua națională a prestatorilor de 

îngrijiri la domiciliu. Dezvoltarea 

serviciilor de îngrijiri la domiciliu, 

colaborarea dintre sectorul asociativ 

și autoritățile locale, precum și 

exemple de antreprenoriat social practicat de ONG-uri s-au numărat printre cele mai importante 

subiecte incluse pe agendele vizitelor.  
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Pe parcursul lunii octombrie, Asociaţia Obştească “CASMED”, în parteneriat cu Primăria 

municipiului Bălţi, a desfăşurat Campania „Îmbătrânim activ şi pozitiv”, dedicată persoanelor 

în etate. Campania a inclus o serie de evenimente menite să sensibilizeze cetățenii la situația 

vârstnicilor, să promoveze voluntariatul în rândul seniorilor și activismul civic și să faciliteze 

dialogul între generații. 

 

Expoziția de fotografie  “Bogați în ani și 

amintiri” organizată în cadrul campaniei a 

adunat poveștile a 30 vârstnici din Republica 

Moldova și peste 100 de vizitatori. Lucrările 

au fost realizate de către tânărul fotograf  

Valentin Balan și au venit să reflecte bucuriile 

și grijile pe care le trăiesc zi de zi persoanele 

de vârsta a treia. 

 

Atelierul de creație „O prăjitură pentru 

bunica!” desfășurat în cadrul aceleiași 

campanii a reunit 16 participanți cu vârsta 

între 5 și 10 ani, care au copt dulciuri de toate 

formele pentru bunicii lor. În ajutorul micilor 

bucătari au venit voluntarii tineri și seniori ai 

CASMED. Atelierul a avut drept scop 

sensibilizarea și educarea micilor cetățeni 

despre situația vârstnicilor, promovarea 

dialogului între generații și a creativității. 

  

 

Un alt eveniment organizat în contextul campaniei sus-menționate a fost Concursul de șah și 

dame desfășurat pe 23 octombrie. La concurs au luat parte participanți de diferite vârste, a căror 

ani, mai mulți sau mai puțini, nu au constituit însă o piedică pentru desfășurarea cu succes a 

partidelor. Cei mai strategi și atenți jucători s-au ales cu premii, cea mai importantă remunerare 

fiind însă interacțiunea între generații și posibilitatea de a face schimb de experiență. 

Evenimentul a fost organizatde către CASMED în parteneriat cu Școala sportivă specializată nr.2 

din municipiul Bălți. 
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INSTRUIRE ȘI FORMARE 

Ţinând cont de faptul că în cadrul activităţii de asistenţă la domiciliu, baza o constituie resursele 

umane angajate, AO “CASMED” conferă o deosebită importanţă perfecţionării sistematice a 

personalului prin implicarea specialiştilor din ţară şi din străinătate.  
 

Pe parcursul anului 2016 angajații medicali dar și 

sociali ai organizației noastre au beneficiat de instruiri 

și vizite de schimb de experiență în domenii de 

importanță majoră pentru sfera lor de activitate, 

dezvoltându-și abilități noi în prestarea de îngrijiri la 

domiciliu și contribuind astfel la îmbunătățirea calității 

serviciilor oferite.  

 

Subiecte ca Kinaestetics, Urgențe, Comunicarea cu 

persoanele de vârsta a treia au fost câteva dintre cele 

discutate și analizate prin intermediul activităților de 

grup, jocurilor de rol, studiilor de caz, aplicate în cadrul 

instruirilor de către experții naționali și internaționali. 
 

O atenție sporită a fost acordată dezvoltării și 

îmbunătățirii competențelor partenerilor locali. 

Programul de formare a inclus instruiri, ore de 

consultanță și suport, menite să susțină ONG-urile partenere ale CASMED în procesul de 

pregătire în calitate de prestatori de servicii sociale acreditate. 
  

În acest context, organizațiile partenere au 

beneficiat de experiența CASMED-ului în 

calitate de prestator de servicii acreditate la 

domiciliu în cadrul seminarului cu același 

generic. Participanții au aflat mai multe despre 

procedura de acreditare, cadrul legislativ, 

standardele naționale de calitate, dar și 

oportunitățile de care se vor putea bucura în 

cazul obținerii acreditării.  

 

Seminarul cu genericul "PR și comunicarea cu 

mass-media" organizat de CASMED a adus în 

discuție subiecte ca planificarea unei strategii 

de comunicare, tipuri de mass-media și 

specificul acestora, precum și principii de 

respectat în abordarea instituțiilor media.  
 

 

“Sindromul arderii profesionale: simptome și soluții” a fost o altă instruire organizată de 

CASMED, care a permis ONG-urilor partnere să recunoască simptomele acestui fenomen des 

întâlnit în rândul angajaților, să identifice soluții pentru evitarea și tratarea acestei afecțiuni. 
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“Nu există nimic mai puternic decât inima unui 

voluntar” 
 

Jimmy Doolittle 
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ACȚIUNI DE CARITATE ȘI VOLUNTARIAT 

Departamentul de voluntariat al AO “CASMED” a jucat și în 2016 un rol semnificativ în 

atingerea scopurilor stabilite de organizație. În acest an, pe lângă prestarea serviciilor sociale şi 

medicale, am acordat un interes deosebit conceptului de Îmbătrânire Activă, încercând să 

implementăm idei legate de activizarea persoanelor în vârstă şi de promovarea unei îmbătrâniri 

sănătoase. În acest scop „AO CASMED” a pus bazele unei direcții de voluntariat al seniorilor, 

recrutând voluntari de vârsta a treia, plini de energie și dorință de a-și continua modul activ de 

viață.  

De Ziua Mondială a Sănătății (7 

aprilie) voluntarii tineri și seniori ai 

CASMED au organizat campania 

„Sănătatea ta contează!”. Susținuți 

de elevii a 4 școli din Bălți, aceștia au 

arătat că le pasă pentru sănătatea lor, 

promovând practicarea modului 

sănătos de viață printr-un flashmob, 

bună dispoziție și participând la 

diferite jocuri sportive.  

 

În  ajunul sfintelor sărbători de Paști 

voluntarii AO “CASMED” au dat startul 

unor ateliere de creație pentru copii cu 

genericul „Creăm, ne jucăm și un 

bătrân de Paști ajutăm”. Picii cu vârste 

cuprinse între 5 și 10 ani, ghidați de 

voluntarii organizației, au confecționat 

decorații cu specificul sărbătorii, iar 

resursele colectate din participarea 

acestora au făcut posibilă procurarea de 

produse alimentare care au ajuns pe masa 

de Paști a 17 beneficiari vulnerabili ai 

CASMED. 

 

Pe parcursul anului 2016 voluntarii 

organizației noastre au desfășurat o serie de 

ateliere de creație pentru copii cu diferite 

tematici. Atelierele au făcut posibilă pe de o 

parte comunicarea și schimbul de 

experiență între diferite generații, servind ca 

o sursă adițională de colectare de fonduri pe 

de altă parte.  
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Proiectul „Al Doilea Crăciun” a fost implementat de către AO „CASMED” în perioada Aprilie 

- Iunie 2016 în parteneriat cu ONG-urile locale, APL-uri, Direcțiile Regionale de Asistență 

Socială. 700 de persoane vulnerabile din 7 localități din raioanele Rezina și Șoldănești au primit 

ajutor umanitar sub formă de produse alimentare și de igienă personală, haine, accesorii. 

Proiectul a fost implementat cu scopul de a reduce riscul de îmbolnăvire a celor mai vulnerabile 

persoane în Moldova, fiind susținut de către Crucea Roșie din Elveția.  

 

 

Campania socială „Din suflet 

pentru bunici” a devenit deja o 

tradiţie pentru CASMED.  

Desfăşurată anul acesta sub sloganul 

„Vârstnicii tot îl aşteaptă pe Moş 

Crăciun”, campania a avut ca scop 

colectarea de produse alimentare şi 

de igienă personală pentru vârstnicii 

rămaşi fără ajutor. Activitatea a venit 

totodată să atragă atenţia comunităţii 

asupra necesităţii de ajutor, de atenţie 

şi de o vorbă caldă, de care cei mai mulţi vârstnici duc lipsă.  

Receptivi solicitărilor noastre, 

magazinele Greenhills, Fidesco, 

Linella şi Fourchette din municipiul 

Bălți au găzduit voluntarii noștri, 

care timp de două zile, înarmați cu o 

doză de bună dispoziţie, optimism şi 

speranţă, au încercat să convingă 

locuitorii şi oaspeţii oraşului să 

doneze din puţinul pe care îl au 

pentru bătrânii care nu îşi permit o 

masă de sărbătoare.  

Astfel, au fost colectate paste făinoase, ulei, hrişcă, orez, zahăr, conserve, dulciuri, legume şi 

produse de igienă cu o valoare aproximativă de 16600 lei. Acestea au ajuns ulterior pe masa de 

sărbătoare a 100 persoane în etate din Bălţi şi o localitate rurală. 

 

Până în prezent, graţie campaniei sociale „Din suflet pentru bunici”, peste 300 vârstnici aflaţi la 

nevoie au primit şansa de a avea masa de sărbătoare asigurată.  
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ASPECTE ECONOMICE 

 

Surse de venit 

În valoarea 

monetară 

(MDL) 

 

În natura 

(MDL) 

 

Total 

 

Procentual 

% 

 

1. Granturi/Donatori Internaționali 

 

8,960,022 

 

1,213,429 

 

10,173,450 

 

95 

 

1.1 HEKS 

 

4,660,889 

 

 

 

4,660,889 

 

43 

 

1.2 Swiss Red Cross 

 

3,346,393 

 

1,213,429 

 

4,559,822 

 

43 

 

1.3 FHI 360 

 

144,294 

  

144,294 

 

1 

 

1.4 Diaconia 

 

808,446 

  

808,446 

 

8 

 

2. Donatori Locali 

 

165,412 

 

0 

 

165,412 

 

2 

2.1 Compania Națională de asigurări în 

medicină 

 

73,518 

  

73,518 

 

1 

 

2.2 Contribuții APL 

 

91,894 

  

91,894 

 

1 

 

3. Autofinanțare 

 

367,311 

 

16,616 

 

383,927 

 

4 

 

3.1 Cotizații de membru 

 

500 

  

500 

 

0 

 

3.2 Prestări de Servicii 

323,448   

323,448 

 

3 

3.3 Campanii de colectare de fonduri și 

donații 

 

43,363 

 

16,616 

 

59,979 

 

1 

 

TOTAL 

 

9,429,745 

 

1,230,045 

 

10,722,789 

 

100 
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PARTENERI, SPONSORI, DONATORI 

PARTENERI LOCALI: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei; Ministerul 

Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Primăria mun. Bălți; AO 

“HOMECARE”; Misiunea Religioasă  “CARITAS MOLDOVA”; Help Age International, AO 

“NEOUMANIST”; Ziarul “СП”, mun. Bălți; Pinacoteca Municipală “Antioh Cantemir”, mun. 

Bălți, mun. Bălți; „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară” și Primăria com. Ciolacul Nou, 

Fălești; AO „Sat Modern” și Primăria s. Glinjeni, Fălești; AO „Viitorul” și Primăria com. Sărata 

Veche, Fălești; AO „Caroma Nord” și Primăria s. Pîrlița, Fălești; AO „Cuget” și Primăria com. 

Logofteni, Fălești; AO „Asociația Locală Comunitară Pelinia” și Primăria s. Pelinia, Drochia; 

AO „Pomul Verde”și Primăria com. Pietrosu, Fălești; Primăria s. Răuțel, Fălești; Primăria s. 

Năvîrneț, Fălești; Primăria or. Fălești; Primăria com. Făleștii Noi,  Fălești; Primăria s. Izvoare, 

Fălești; Primăria s. Bocani, Fălești; AO „Speranța-Mihăileni” și Primăria s. Mihăileni, Rîșcani; 

AO „Vatra Străbună” și Primăria s. Prepelița, Sîngerei; AO „Asociația Părinților și Pedagogilor 

Băhrinești” și Primăria s. Băhrinești, Florești; AO „Favorit” și Primăria s. Prajila, Florești; AO 

„Asociația Părinților și Pedagogilor Sârcoveanul” și Primăria com. Sîrcova, Rezina; AO 

„Asociația Părinților și Pedagogilor „Țahnăuți” și Primăria com. Țareuca, Rezina; AO „Caritate 

Echimăuți” și Primăria s. Echimăuți, Rezina; AO „Speranța” și Primăria s. Cinișeuți, Rezina; AO 

„Sfîntul Dumitru” și Primăria com. Saharna Nouă, Rezina; AO „Gutta”și Primăria s. Cușmirca, 

Șoldănești; AO „RENAȘTEREA-C” și Primăria or. Șoldănești; AO „Prudens” și Primăria s. 

Răspopeni, Șoldănești. 

 

SPONSORI: Agenția de publicitate „Creativ Media”, mun . Bălți; Magazinul „Fidesco”, mun. 

Bălți; Magazinul „Linella”, mun. Bălți; Magazinul „Green hills”, mun. Bălți; Magazinul 

„Fourchette”, mun. Bălți; SA „Floarea Soarelui”, mun. Bălți; SRL „Gelibert”, mun. Bălți; SA 

„Nefis”, mun. Bălți; SC „Beatrice-Com”, s. Răuțel Fălești 

 

 

DONATORI: 

 

 

 

 

 

 

 

  


