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Cum a fost 2014? Ne întrebăm şi noi. 
Putem spune, că fost unul dintre cei mai 

importanţi ani în dezvoltarea programelor asociaţiei 
noastre. Echipa „Demos”, chiar de la înfiinţare în 2001, 
a dezvoltat programe de calitate relevante pentru copii, 
tineri, femei – toate ca răspuns la nevoile oamenilor.  

Am crescut simţitor în ultimii ani. Credem că 
această dezvoltare pentru care muncim zi de zi este 
importantă întrucât facem aceea ce aduce în minţile şi 
casele oamenilor o schimbare: de la deznădejdea generată de gîndire îngustă şi sărăcie 
la acţiuni concrete pentru Demnitate şi Viaţă.  

Anul 2014 ne-a învăţam să abordăm într-un alt mod problemele cu care se 
confruntă beneficiarii noştri. Am încercat să-i învăţăm şi pe ei să facă acelaşi lucru. 
„Sărac am fost, sărac am rămas” – deja nu mai poate fi constatarea oamenilor cu care 
lucrăm. „Ieri am fost sărac, iar azi muncesc pentru bunăstare” – uite-aşa transformări 
producem împreună cu beneficiarii noştri. Iar bunăstrările mici, strînse grămadă, fac 
una mare, spre care tinde ţara noastră! Acesta este răspunsul nostru la provocările zilei. 

Programele sociale şi educaţionale pe care le-am realizat mai mulţi ani la rînd, în 
2014 „s-au copt” şi sunt bune de replicat în acele colţuri ale lumii, unde oamenii le simt 
necesitatea. Iar noi suntem gata să-i ajutăm să le aplice eficient pentru a multiplica 
bunăstarea, spre care tindem cu toţii. Cel puţin aşa, cum am lucrat în acest an în 
Transnistria, în parteneriat cu Fundaţia de Binefacere „Serdţe”. Totodată, am extins şi 
Serviciile de Consiliere în Carieră pentru elevi din şcolile profesionale, lansînd un nou 
proiect în or.Ungheni. Fiind mai bine pregătiţi pentru angajare şi viaţa independentă, 
absolvenţii şcolii mai lesne se vor  înrola în armata angajaţilor pentru a obţine 
bunăstare. 

Şi femeile din Sîngerei - un nou raion în aria de activitate a „Demos”-ului, alături 
de acele din raioanele Briceni, Ocniţa, Donduşeni, s-au bucurat de suportul nostru în 
generarea veniturilor, urmînd acelaş scop de bună-stare în gospodărie, în gînduri şi 
fapte.  

În 2014 am reuşit din veniturile activităţii economice ale asociaţiei să reparăm 3 
odăi în Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”. Sunt şi ele astăzi în 
bună stare şi bucură ochii acelora care îşi găsesc la noi alinare şi sprijin!  

Şi cei peste 30 tineri, care au obţinut calificare profesională, competenţe, abilităţi 
sociale, start-up în afacere, se acomodează la un stil de viaţă, în care munca este un 
generator de bunăstare. Cine le cunoaşte exemplul, vor să-l preia, de aceea nu avem 
timp pentru pauze sau rapoarte lungi. Cît mai trăim, avem timp pentru a ne îndeplini 
„ascultarea” noastră de oameni creştini – de a face bine aproapelui. Credem că aceasta, 
cu ajutorul Domnului, ne va aduce şi pe noi la o mai bună stare, ca să nu ne ruşinăm să 
zicem, cînd va veni timpul: „Am făcut şi noi, Doamne, cît ne-a stat în puteri.”. 

 
 

Liliana Samcov, director executiv 
 

MESAJUL DIRECTORULUI 
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Forma organizatorico-juridică: Asociaţie obştească. 

Perioada de activitate: începînd cu anul 2001. 

Misiunea noastră: Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de viaţă independentă, 
precum şi a competenţelor socio-economice ale tinerilor pentru o comunitate prosperă.  
 
Scopurile asociaţiei:  
1. Dezvoltarea socio-economică a comunităţii raionului Edineţ. 
2. Crearea condiţiilor de viaţă şi dezvoltare a tinerilor din regiunea de nord a Republicii 

Moldova şi integrarea lor socială. 
 
Grupurile-ţintă:  
1. Tinerii social-vulnerabili: 

 Absolvenţi ai Şcolilor profesionale, foşti absolvenţi ai gimnaziilor-internat; 
 Tineri ex-deţinuţi reveniţi în comunitate; 
 Tineri din familii social-vulnerabile localizaţi în raioanele de nord ale Moldovei; 
 Victime ale violenţei în familie şi ale traficului de fiinţe umane; 
 Familii tinere în dificultate; 
 Mame solitare; 
 Tineri în situaţii dificile de viaţă.  

2. Copii şi tineri din învăţămîntul secundar; 
3. Femei social-vulnerabile. 

 
Beneficiari ai Centrului de Resurse: 

 ONG-uri din regiune;  
 APL din regiune. 

 

Organe decizionale:  
 Adunarea Generală;  
 Consiliul Administrativ,           
 Preşedinte: Vitalie Sorocan 

 

Echipa managerială:  
 Director executiv: Liliana Samcov; 
 Asistent administrativ: Diana Ikim; 
 Contabil: Oxana Baimastriuc. 

 

Echipa multidisciplinară: 
1. Liliana Samcov, coordonator Programe socio-economice; 
2. Victor Moroz, coordonator Serviciul Integrare Socio-Profesională (SISP), expert M&E; 
3. Nicolae Samcov, coordonator Programe Tineret, asistent social, expert M&E; 
4. Viorica Orac, coordonator regional servicii, psiholog; 
5. Diana Ikim, coordonator regional servicii, jurist;  
6. Mariana Şoldan, asistent proiecte, asistent social; 
7. Diana Hlopeţchi-Preaşca, asistent social în SISP; 
8. Snejana Railean, asistent social în Ocniţa în SISP; 
9. Ana Bolbocean, asistent social în SISP; 
10. Aurora Serediuc, asistent social în SISP; 
11. Vladimir Rotaru, asistent social în SISP; 
12. Victoria Cojocaru, asistent social în SISP; 
13. Cristina Beţivu, consilier-psiholog în Centrul de Consiliere în Carieră Rîşcani; 
14. Viorica Şcerbina, consilier în carieră în în Centrul de Consiliere în Carieră Rîşcani; 
15. Tamara Tcaciuc, consilier-psiholog în Centrul de Consiliere în Carieră Ungheni; 
16. Cornel Budei, consilier în carieră în în Centrul de Consiliere în Carieră Rîşcani. 

DESPRE NOI 
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 „Serviciul Integrare Socio-Profesională, Faza V, 
2013-2016” (SISP), realizat în al şaselea an consecutiv, a 
devenit un model de bune practici replicate. Fiind un serviciu 
uşor transferabil, acesta a fost preluat de către Fundaţia de 
Binefacere „Serdţe” („Heart”) din or. Bender şi aplicat în 
Transnistria pe parcursul anului 2014, în cadrul proiectului 
„Integrarea socio-profesională a tinerilor defavorizaţi din 
Transnistria”, finanţat de Reprezentanţa UNDP în Moldova. 
Serviciul a fost prestat concomitent şi în 6 raioane de nord ale ţării: Edineţ, Briceni, 
Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani, mun. Bălţi şi raionul Orhei (regiunea Centru). 
 
Echipa noastră a oferit un suport substanţial partenerilor de implementare pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, prin instruire şi consultanţă, după cum urmează: 

1. Un curs de formare pentru echipa multidisciplinară a FC „Serdţe”; 
2. 2  vizite de familiarizare cu bunele practici a SISP în regiunea de nord a Moldovei 

(în total 12 participanţi); 
3. Vizită de familiarizare cu bunele practici în parteneriatul public-privat în servicii 

sociale în voevodatul Lublin (partener: Fundaţia Iniţiativelor Manageriale, 
Polonia);  

4. 286 consultaţii (online, telefon, mailing); 
5. 36 vizite pentru consultaţii în teritoriu. 

 
De SISP în 2014 au beneficiat 214 tineri în dificultate 
din aria geografică a serviciului: orfani, fără loc de trai, 
din familii defavorizate, ex-deţinuţi, victime ale 
traficului de persone, ale violenţei în familie). Este un 
indicator foarte bun, luînd în consideraţie 
complexitatea serviciilor şi rezultatele individuale 
marcate de tineri în inserţia socială, în schimbarea de 
viziune, atitudine, comportament. 
 
Cu suportul specialiştilor din SISP tinerii beneficiari au marcat următoarele rezultate: 

 2684 consilieri psihologice: 168 beneficiari au depăşit dificultăţi de ordin psihologic; 

 2742 intervenţii juridice: 214 tinei au depăşit probleme de ordin juridic. Au fost 
obţinute prin pricesul de mediere 258 acte legale; 

 5669 intervenţii sociale: 210 tineri au format abilităţi sociale; 

 214 tineri mediaţi în procesul de angajare, dintre ei 213 sunt integraţi în cîmpul 
muncii; 

 85 tineri au beneficiat de sprijin la Locuinţe Sociale Asistate, inchiriate în cadrul 
proiectului sau oferite de APL; 

 170 tineri au beneficiat de ajutor material pentru procurarea bunurilor de primă 
necesitate, achitarea chiriei şi/sau a serviciilor comunale în sumă totală de 
136’862,00 MDL; 

 704 activităţi realizate, individuale şi de grup, pentru dezvoltarea abilităţilor sociale 
şi a deprinderilor de viaţă independentă, la care au participat 339 tineri: 214 
beneficiari ai SISP şi 125 tineri din afara serviciului. 

 
 

 

 

Scop: Sporirea calităţii 

vieţii tinerilor defavorizaţi 

din Republica Moldova 

prin integrare socio-

profesională. 

Durata: 2013-2016 

Buget total: 446 525 Euro 

SERVICIUL 
INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ 
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Serviciul de Ghidare în Carieră a oferit asistenţa tinerilor 

social-vulnerabili din raionul Edineţ, cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 

30 ani, pentru a răspunde solicitărilor pieţii muncii şi a genera 

venituri pentru sporirea bunăstării acestora. 

 
La etapa iniţială a proiectului a fost realizat un studiu la care au participat 43 de agenţi 
economici din raionul Edineţ cu scopul de a obţine informaţia din prima sursă privind situaţia 
pieţei muncii în raionul Edineţ: specialităţi/meserii solicitate de angajatori, locuri de muncă 
vacante, cerinţe faţă de candidaţii la angajare.  
Din 80 de adresări pentru participare în proiect au fost selectaţi 39 tineri, care corespund 
criteriilor proiectului: tineri motivaţi pentru o schimbare în viaţă, cu vîrsta cuprinsă între 18-30 

ani: orfani, lipsiţi de sprijinul familiei, proveniţi din familii 
social vulnerabile, părinţi solitari cu copii la întreţinere. 
Toţi 39 tineri au fost 

 orientaţi vocaţional, consiliaţi şi susţinuţi în 
dezvotarea abilităţilor de angajare în cadrul a 78 
sesiuni individuale şi 24 traininguri; 

 mediaţi în procesul de formare profesională, din ei 
34 tineri au finisat cursurile de scurtă durată, 
obţinînd diplome ce atestează formarea profesională 
la următoarele specialităţi: 

 
1. electrician; 
2. bucătar;  
3. şofer;  
4. contabil;   
5. frizer;  

6. auto-lăcătuş; 
7. croitor;  
8. arta fotografiei; 
9. cosmetolog-visajist;  
10. manichiură; 

11. pedichiură;  
12. traducător;  
13. secretar 

administrativ; 

 

 asistaţi prin 713 intervenţii psihologice, sociale şi 
juridice; 

 evaluaţi privind identificarea valorilor personale şi 
asistaţi în vederea cultivării valorilor general-umane 
care eficientizează procesul de integrare socio-
profesională: respectul de sine şi faţă de oameni, 
autoaprecierea şi aprecierea celor din jur, 
conlucrarea şi ajutorarea, responsabilitate la locul de 
muncă şi în mediul de viaţă,  onestitate şi 
corectitudine în relaţii etc.  

Din 39 tineri instruiţi, 34 beneficiari au fost integraţi 
profesional:  

 16 tineri sunt integraţi în cămpul muncii: 2 bucătari, 
7 electricieni, 4 autolăcătuşi, 1 contabil, 1 secretar,     
1 taximetrist;  

 14 tineri activează în baza patentei de întreprinzator, 
4 dintre tineri au fost susţinuţi financiar în 
procurarea poliţei de asigurare medicală obligatorie; 

 4 mame tineri aflate în concediul de îngrijire a 
copilului practică activitate individuală la domiciliu. 

26 tineri au beneficiat de un grant nefinanciar: instrumente 
de lucru şi scule, iar 9 tineri angajaţi în baza contractului individual de muncă au beneficiat de 
cofinanţare la salariu în peioada de adaptare la locul de muncă. În rezultat, 26 tineri dispun de 
condiţii de start avantajoase atît pentru activităţile generatoare de venit, cît şi pentru munca 
îndeplinită la patron. 
 

Scop: Sporirea incluziunii 

sociale a tinerilor defavorizaţi 

din raionul Edineţ prin 

integrare în cîmpul muncii. 

Durata: 12 luni. 

Buget total: 48’000 Euro 

Finanţator: Donator extern. 
 

SERVICIUL DE GHIDARE ÎN CARIERĂ 
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Centrul de Consiliere în Carieră din Şcoala Profesională 
Rîşcani, proiect pilotat timp de 2 ani, a devenit un model replicabil 
pentru Şcoala Profesională din or. Ungheni. Iar în anii următori 
servicii similare vor fi lansate şi în alte 2 şcoli profesionale din 
ţară. 
În 2014 Centrul de Consiliere în Carieră Râşcani a obţinit 
următoarele rezultate: 

 395 elevi din raionul Râşcani informaţi, 212 elevi evaluaţi şi 
orientaţi vocaţional în perioada de recrutare, 41 de tineri 
orientaţi vocaţional în perioada de admitere;  

 403 consilieri psihologice individuale şi de grup realizate; 

 504 activităţi în orientare în carieră individuale şi de grup realizate; 

 Relaţii stabilite cu 255 agenţi economici din regiunea de nord a Moldovei; 

 211 locuri de muncă vacante identificate;  

 191 elevi au marcat o creştere a autonomiei şi a 
responsabilităţii personale în căutarea unui loc de 
munca, formare şi dezvoltare a abilităţilor de angajare. 

 Un Tîtg al Locurilor de Muncă la nivel raional realizat, 
cu participarea a cca 200 persoane: peste 100 tineri în 
căutarea unui loc de muncă, 20 reprezentanţi ai 
agenţilor economici, reprezentanţi APL, ONG-uri.  

 Imaginea Şcolii Profesionale sporită în regiune; 

 Absolvenţii sunt capabili să se autoaprecieze adecvat, 
să comunice, să lucreze individual şi în echipă, să se 
respecte atît pe sine, cît şi pe alţii, să ia decizii, să-şi 
planifice viitorul, să-şi stabilească scopuri, să fie responsabili, să-şi formeze atitudini 
pozitive faţă de muncă. Absolvenţii deţin abilităţi practice dezvoltate de a identifica un loc de 
muncă, de a pregăti un portofoliu personal şi o prezentare pentru interviul de angajare, de a 
apela în procesul de angajare la servicii comunitare; 

 Gradul de integrare a absolvenţilor 2013 şi 2014 pe piaţa muncii:   
a) 136 tineri angajaţi în cîmpul muncii în R. Moldova; 
b) 186 tineri în alte situaţii: continuă studiile, înrolaţi în armată, în căutare a unui loc de 

muncă, în concediul de maternitate/de îngrijire a copilului, peste hotare ş.a. 
 

În perioada septembrie – decembrie 2014 Centrul de Consiliere în Carieră Ungheni a 
obţinit următoarele rezultate: 

 Capacităţi profesionale a 2 specialişti în orientare vocaţională, consiliere în carieră, 
comunicare, organizare a evenimentelor dezvoltate 
printr-o activitate de formare şi 52 consultaţii;   

 47 traininguri cu 153 benefciari ai centrului realizate;   

 Consilierea individuala a  26 beneficiari realizată; 

 Majoritatea agenților economici  vizitați dispun de 
locuri de muncă vacante.  

 10 Agenți economici din raionul Ungheni informați 
despre serviciile centrului şi dispusi catre colaborare; 

60 locuri vacante identificate. 
 

Metodologia Centrului de Consiliere în Carieră, ca şi 
serviciu specializat în cadrul  Şcolii Profesionale, bazată pe capacităţile şi necesităţile elevilor, 
precum şi abordarea individualizată a tinerilor în procesul de dezvoltare contribuie în cea mai 
mare măsură la realizarea scopului centrului de a 
contribui la îmbunătăţirea sistemului de învăţămînt 
secundar profesional din R. Moldova, prin sporirea capacităţii 
Şcolii Profesionale de a răspunde cerinţelor pieţii muncii 
autohtone. 

                        

Scop: Facilitarea dezvoltării   
abilităţilor sociale ale 

elevilor şi creşterea 

capacităţii lor de angajare în 

cîmpul muncii. 

Durata: 2012-2016. 

Buget total: 104’310 Euro 
 

Leopold Bachmann Fundation 

CENTRUL DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ 



 3 

 
 

 
Proiectul „Femeile Acţionează şi Cîştigă!”, faza 
II-2014, a ajutat peste 100 femei din 4 raioane ale ţării să 
devenă mai independente financiar și să obţină încredere în 
viitor. 
 
Împreună cu beneficiarele din raioanele Briceni, Ocniţa, 
Donduşeni, Sîngerei am obţinut următoarele rezultate: 
 

 Dezvoltare personală, abilităţi sociale formate şi 
dezvoltate la  103 femei; 

 1062 activităţi de asistenţă individuală şi de 
grup realizate; 

 52 planuri ale activităţilor generatoare de venit 
selectate pentru finanţare din 85 elaborate de 
către beneficiare şi prezentate public; 

 52 femei au obţinut granturi nemonetare în 
valoare de 345.600 MDL pentru desfăcurarea 
activităţilor generatoare de venit; 

 diseminarea informaţiei de către beneficiarele de granturi în comunitate despre 
experienţa obţinută în cadrul proiectului, despre 
activitatea pe care o desfăşoară şi rezultate 
preliminare obţinute,190 femei informate; 

 
Genuri de activitate antreprenorială ale beneficiarielor: 

1. confecţionarea bijuteriilor, 
2. reparaţia şi coaserea hainelor, 
3. producerea şi îmulţirea puietului de coacază 

neagră, 
4. producerea ouălor şi a cărnii de pasăre, 
5. producerea şi realizarea laptelui, 
6. creşterea, înmulţirea nutrelor, realizare a cărnii şi 

a blănii,  
7. creşterea porcilor şi realizarea cărnii, 
8. creşterea iepurilor şi realizarea cărnii, 
9. servicii agricole şi de tracţiune,  
10. producere apicolă, 
11. servicii de decorare cu baloane, 
12. servicii de frumuseţe (frizerie, manichiură, 

masaj). 
 

Proiectul  reprezintă o treaptă importantă, care le ajută 
pe beneficiare să devină mai independente financiar, să 
reziste la provocări şi să-şi poată întreţine familia. 
 
 
 
 
 
 

 

Scop:  Sporirea nivelului de 

trai a 244 femei vulnerabile 

din 4 raioane, prin abilitarea 

lor socio-economică şi 

dezvoltarea deprinderilor de 

independenţă. 

Durata: 6 luni. 

Buget alocat: 707’000 MDL 
 

ABILITAREA SOCIO-ECONOMICĂ A FEMEILOR 
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 CENTRUL DE REINTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR 
„ALTERNATIVA” 

 
 
 
Sunt mai mult de 8 ani de cînd Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” 
din oraşul Edineţ oferă servicii de integrare socială persoanelor în dificultate, 
preponderent acelor care necesită găzduire temporară:  

 Tinerilor (orfani, fără un loc permanent de trai, veniţi din localităţii rurale în 
centrul raional pentru angajare etc.) 

 Mamelor cu copii (victime ale violenţei în familie, a traficului de fiinţe umane, 
fără un loc permanent de trai etc.).  

 
Pachetul de servicii al CRST „Alternativa” conţine: 

 asistenţă psihologică,  
 juridică,  
 socială, inclusiv găzduire temporară.   

 
În 2014 de serviciile centrului au beneficiat 15 
persoane vulnerabile, dintre care 2 tineri 
defavorizaţi, o victimă a violenţei în familie, 3 
cupluri mamă-copil şi 2 mame cu cîte 2 copii.  
În continuare beneficiază de găzduire în centru o 
mamă cu 2 copii, iar celelalte beneficiare au fost 
integrate în alte comunităţi decît acele de provinienţă.  
 
În rezultatul Campaniei de colectare de fonduri 
pentru o mamă cu doi copii, am reuşit să obţinem, 
graţie donaţiei unei familii de creştini, o gospodărie 
sătească cu condiţii prielnice pentru creşterea şi 
dezvoltarea copiilor, precum şi pentru întreţinerea 
familiei.  
 
În toamana anului 2014 CRST „Alternativa”a fost 
parţial renovat, din sursele AO „Demos”. Astfel, 5 
camere de locuit din 7 deja au un aspect proaspăt şi 
plăcut. 

 
CRST „Alternativa” este susţinut de către Primăria 
Oraşului Edineţ şi ÎM „Apă-Canal Edineţ” prin 
scutirea de taxe lunare pentru consumul de apă şi 
canalizare, în valoare bănească de cca 30 mii MDL 
anual. 

 
Alte cheltuieli ale centrului sunt suplinite prin 
munca voluntară a specialiştilor, precum şi din 
activitatea economică a AO „Demos”. 
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 PROGRAMUL TINERET 
 
 
PROGRAMUL TINERET a fost dezvoltat prin intemediul a două proiecte, în 
care AO „Demos” a fost parteneră. 
 

 „Dialog Intercultural Edineţ”  este parte 
componentă a proiectului naţional al Consiliului 
Naţional al Tineretului din Moldova „Dialog 
Intercultural în Moldova”, susţinut de Fundaţia pentru 
Copii „Pestalozzi”, Elveţia.  
Ca şi în anul precedent, proiectul a vizat educaţia 
tinerilor şi adulţilor bazată pe multiculturalism.  
În 2014 355 persoane: elevi, profesori, părinţi au 
participat în activităţi de informare, de educaţie non-
formală şi de voluntariat în cadrul proiectul „Dialog Intercultural”.  
11 tineri s-au bucurat de participarea în schimburi interculturale în Orăşelul Copiilor 
din Trogen (Elveţia),  
Cei mai activi tineri, ca şi în anii precedenţi, la sfîrşit de an au primit Certificate de 
participare şi un impuls pentru a explora şi în continuare posibilităţile de dezvoltare 
personală, pe care le oferă “Dialogul Intercultural”. 

 
„Centrul de Dezvoltare a Competenţelor în or. Edineţ” este proiectul 
„Fundaţiei Iniţiativelor Manageriale” din Lublin, Polonia. Proiectul a fost implementat 
în Moldova cu scopul de a transfera bunele practici existente în Polonia în prevenirea 
excluderii sociale a copiilor.  
În cadrul proiectului au fost obţinute următoarele rezultate: 

 15 specialişti care lucrează cu copii au fost instruiţi de către de experţi polonezi 
pentru a realiza diagnosticul copiilor bazat pe resurse interne; 

 8 specialişti din or. Edineţ s-au familiarizat cu bunele 
practici existente în sistemul educaţional al Poloniei 
pentru prevenirea riscului exluderii sociale a copiilor, 
în cadrul unei vizite în Voevodatul Lublin; 

 20 copii supuţi riscului excluderii sociale au fost 
evaluaţi prin metoda diagnosticului bazat pe resurse 
interne; 

 15 tutori şi mentori au fost instruiţi în metodologia 
lucrului cu copiii supuşi riscului excuderii sociale; 

 5 training-uri pentru dezvoltarea competenţelor 
realizate de către tutori în cadrul CRST „Alternativa”; 

 20 copii au fost asistaţi individual de către 10 mentori pentru socializare, educaţie, 
transfer de modele comportamentale, formare de gîndire pozitivă etc. 

Efectele proiectului:  
 Echipa de tutori şi mentori deţine o metodologie novatoare şi 

competenţe necesare pentru prevenirea excluderii sociale a copiilor; 
  „Mentoratul comunitar” devine un model replicabil, care, bazat pe 

bunele practici europene existente şi adaptat la necesităţile copiilor 
din Moldova, poate fi diseminat în orice regiune din ţară. 
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COLABORATORI, FINANŢATORI, PARTENERI 
 

 
  
 
 
A. Colaborare: 

 Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova; 

 Senior Expert Services (Bon, Germania); 

 Primăria oraşului Edineţ; 

 Consiliile Raionale Edineţ, Rîşcani, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Orhei;  

 Consiliul Municipal Bălţi; 

 Direcţiile Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din raioanele Edineţ, Rîşcani, 
Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Orhei, mun. Bălţi; 

 Şcoala Profesională Rîşcani;  

 Şcoala Profesională Ungheni; 

 Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Salve!”. 
 
 
B. Finanţatori: 

 Caritas Elveţia, din fondurile DEZA, Leopold Bachmann Fundation; 

 PNUD Moldova; 

 Fundaţia Orange Moldova; 

 Donator particular (Dusseldorf , Germania). 
 
 
C. Sponsori: 

 Primăria oraşului Edineţ (scutire de taxe locale); 

 „Apă-Canal Edineţ” Î.M. (scutire de plată la serviciile  de  apă şi canalizare). 
 
 
D. Parteneri: 

 Asociaţia obştească „Aviso” (Chişinău); 

 Asociaţia obştească „Filantropia Creştină” (Orhei); 

 Organizaţia obştească „Moştenitorii” (Bălţi); 

 Fundaţia de Binefacere „Serdţe” (Bender). 
 

 
 
Mulţumim tuturor finanţatorilor, sponsorilor, partenerilor, 
colaboratorilor noştri pentru sprijinul acordat în prestarea serviciilor 
sociale, precum şi pentru buna desfăşurare a acţiunilor de tineret. 
 
 

 

       

  

             

 

 
 

Leopold Bachmann Fundation 
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FLUXURI DE NUMERAR 2014 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

VENITURI 2014 

51% Caritas Elveţia

18% Donator extern (Dusseldorf)

17% Fundaţia Orange Moldova

10% UNDP Moldova

2% Programul RITA

2% Autofinanţare
 

 
CHELTUIELI 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BILANŢ 2014                                                 
 

Activ Sume Pasiv Sume 
 Mijloace fixe 86883 Finansari si incasari 487813 
Numerar casa şi banca 547485 Subvenţii (fonduri) 163231 
Stocuri 2210 Alte datorii  4083 
Active nemateriale 10346   
Creanţe  8203   

Total activ 655127 Total pasiv 655127 

 

RAPORT FINANCIAR 

 MDL 
Numerar la începutul perioadei 0 
Venituri 2014 4 211 816 
Cheltuieli 2014 4 211 816 
Stocuri şi numerar la sfârşitul 
perioadei 

547485 

NR. Sursa de venit Venit MDL 
1.  Caritas Elveţia 2 165 552 
2.  Fundaţia Orange Moldova 721 332 
3.  UNDP Moldova 425 580 
4.  Venituri din acţiuni de colectare 

de fonduri şi activitatea 
economică  

49 564 

5.  Donator extern: Serviciul de 
Ghidare în Carieră 

796 645 

6.  Proiect „FIM”, Lublin (Polonia) 
din sursele RITA 

53 143 

 
TOTAL 

 
4 211 816 

NR. Plăţi  efectuate Suma MDL 
1.  Consumuri privind retribuirea muncii 1099692 
2.  Contribuţii privind asigurările sociale de stat  obligatorii  252929 
3.  Contribuţii privind asigurările medicale obligatorii 65468 
4.  Cheltuieli de deplasare 3774 
5.  Impozite şi taxe locale 21094 
6.  Materiale 640397 
7.  Produse petroliere 82108 
8.  Gaze naturale 42543 
9.  Energie electrică 15904 
10.  Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 8133 
11.  Alte cheltuieli materiale 326830 
12.  Telecomunicaţii 25641 
13.  Consumuri bancare 15357 
14.  Alte servicii 1587929 
15.  Cheltuieli de arenda transportului 24017 
TOTAL 4211816 
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                CONTACTELE  NOASTRE 

 

 

 
 

 
 

 
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „DEMOS” (EDINEŢ) 

 

Adresa juridică: 
str. Basarabia, 10, or. Edineţ,  
4601-MD, Republica Moldova 
 
Adresa oficiului: 
str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, or. Edineţ,  4601-MD, Republica Moldova 
Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”  
(amplasare pe Stadionul orăşenesc Edineţ) 
 
Telefon director: /+373 246/ 23018, /+373/ 690 15176 
Tel./fax: /+373  246/ 24018, mobil: /+373/ 696 81100 
 
e-mail: ngo.demos@gmail.com   liliana.demos@gmail.com  
web: http://asociatiademos.wordpress.com 
 
Persoana de contact:   Liliana SAMCOV, director executiv 
 
 

 
                       RECHIZITE BANCARE PENTRU DONAŢII  
 
 
 
Cont curent în Lei Moldoveneşti: 
 
Asociaţia Obştească „Demos” 
str. Basarabia, 10, or. Edineţ                                                     
IDNO 1013620004328 
BC Moldova-Agroindbank SA  
fil. Edineţ 
AGRNMD2X791 
IBAN  MDAG000000022512049539         
c/d: 22512049538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cont curent în Euro: 
 

Public Association „Demos” 
Basarabia Street, # 10, Edinet town, 
Republic of Moldova 
IDNO 1013620004328 
BC Moldova-Agroindbank SA 
Chisinau Moldova 
BRANCH CODE 
Telex 163263 AGRO MD 
AGRNMD2X 
IBAN  MDAG000000022512049539         
INTERMEDIARY BANK:               
COMMERZBANK AG,  
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 

No of account in EUR: 400886529701EUR 

SWIFT: COBADEFF 

Luptăm cu sărăcia.                                                 
Creăm bunăstarea! 

ÎMPREUNĂ:   

mailto:ngo.demos@gmail.com
mailto:liliana.demos@gmail.com
http://asociatiademos.wordpress.com/

