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Evoluția „DEMOS”- ului 
 

2000  
Creare a grupului de inițiativă. 
Creare a Consiliului Copiilor și Tinerilor (ediția 1, 2000-2003). 

2001 

Fondare și înregistrare a Asociației Obștești „DEMOS”. 
Activități de caritate. 
 

2001-2004 

Activități în bază de voluntariat axate pe dezvoltare a copiilor și tinerilor, a 
participării 
acestora în procesul decizional și în viața comunității. 
Creare a primelor echipe multidisciplinare din nordul Moldovei pentru prevenire a 
traficului de femei. 
Creare a primelor echipe de educatori „de la egal la egal” în promovare a drepturilor 
copilului și în prevenirea traficului de persoane.                                                                                                                                
Creare a ziarului pentru copii și tineri „JUNII”. 
 

2004-2005 

Activități de voluntariat. 
Centrul Informațional-Instructiv „ENTER”: formare multimedia și oportunități pentru 
angajarea tinerilor.  
Concepere și dezvoltare a serviciilor de ghidare în carieră și de integrare socială a 
tinerilor. 
 

2006-2010 

Dezvoltare a serviciilor de integrare socială și profesională a tinerilor. 
Creare a Locuinței sociale asistate pentru tineri vulnerabili și victimele TFU. 
Sprijinirea APL în organizarea managementului deșeurilor solide la nivel local. 
 

2010-2013 

Dezvoltarea Serviciului Integrare Socio-Profesională în nordul Republicii Moldova. 
Lansarea Centrelor de Ghidare în Carieră în 2 Școli Profesionale. 
 

2013-2016 

Extindere a Serviciului Integrare Socio-Profesională în centrul Moldovei și în 
regiunea transnistreană. 
Abilitare economică a femeilor vulnerabile din regiunile rurale din nordul și centrul 
țării. Pilotare a conceptului „Ghidare în carieră” în 3 instituții școlare din r-l Edineț. 
 

2017-2018 

Extindere a Serviciului Integrare Socio-Profesională pe ambele maluri ale Nistrului. 
Dezvoltare a serviciilor de Ghidare în carieră în 6 instituții școlare din raionul Edineț. 
Elaborarea și punerea în aplicare a Politicii de protecție a copilului și tânărului. 
 

2019-2020 

Extindere a Serviciului Integrare Socio-Profesională pe ambele maluri ale Nistrului. 
Dezvoltare a serviciilor de Ghidare în carieră în 6 instituții școlare din raionul Edineț. 
Promovarea Învățământului Dual în nordul și centrul țării. 
Elaborarea cadrului normativ al serviciilor sociale „Locuința socială asistată” și 
„Serviciul de integrare socio-profesională a copiilor și tinerilor”, elaborarea 
metodologiei de calcul a serviciilor sociale prestate. 
Promovarea participării cetățenești în aplicarea măsurilor de eficiență energetică la 
nivel de comunitate și monitorizarea lucrărilor publice. 

Anul 2020 marcat 

de pandemie ne-a 

provocat la 

schimbări majore, 

în timp limitat, cu 

abordări de soluții 

atipice. 

Consecințele crizei 

generate de 

COVID-19 s-au 

resimțit nu doar 

asupra sănătății, 

muncii și relațiilor 

umane. Au avut și 

efecte pozitive, 

precum 

flexibilitatea 

maximă a echipei 

noastre la 

schimbare, 

trecerea la noi 

metode de muncă, 

învățarea rapidă, 

digitalizarea 

procesului de 

lucru. Însă cel mai 

de preț a fost să 

simțim importanța 

și măreția Omului 

în sine, atât de 

vulnerabil la 

calamități, atât de 

sensibil la 

singurătate și lipsă 

de dragoste, atât 

de neînfricat în 

lupta sa pentru 

Viață!               

Sănătate, dragoste 

și pace în suflet să 

avem cu toții! 

Astfel le vom reuși 

pe toate. 
 

Liliana Samcov, 

director executiv   
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Declarații financiare 
 

CIFRA DE AFACERI PENTRU ANI DE ACTIVITATE 2019-2020 

În MDL 2019 2020 

Cifra de afaceri  2`969.811 4`580.651 

Câștiguri / Venituri nete  2`969.811 4`580.651 

Bilanț 409.071 3`886.702 

Creanțe curente privind mijloace cu destinație specială - 1`478.100 

Ponderea capitalului propriu  211.594,50 256.273 

Datorii pe termen mediu și lung  190.339,50 - 

Datorii pe termen scurt  7.137 3`630.429 
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