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„Curcubeul înseamnă că totul va fi bine în casa în care ne 
ascundem de COVID. Fluturașii îmi vor aduce noroc.” 

Mărioara, 8 ani

Anul 2020 a fost un an care a costat 
vieți omenești și a lăsat frică și griji în 
inimile tuturor. 

Am fost și rămânem alături de copii, 
pentru a le oferi încredere într-o lume 
mai bună. Pentru ei, izolarea din acest 
an a adâncit lipsurile: fără acces 
la igienă, locuințe nesigure, hrană 
limitată, risc de a rămâne în stradă, 
pentru că părinții nu aveau bani cu 
ce să-și plătească chiria și utilitățile, 
uitați de sistemul educațional, cu 
acces limitat la învățământul online. 

Într-o clipă toate s-au schimbat în 
jurul nostru, dar am continuat să 
oferim speranță atât cât s-a putut. 

Am rugat copiii să-și exprime trăirile 
din anul pandemic, printr-un desen. 
Creativitatea și gândurile lor ne-au 
uimit

Nu încetăm să sperăm împreună cu ei 
că totul va fi bine.

„Acesta este virusul și aceasta este planeta. Pământul 
plânge din cauza că a venit virusul.”

Denis, 10 ani

„Coronavirusul ne ține în casă, dar aici suntem protejați. Nu 
mai putem să ne jucăm în voie la locul de joacă, e periculos 
acolo. Virusul e peste tot. Mi-e dor de colegii de clasă cu 
care mergeam cu bicicleta prin sat. Tare vreau să mă duc 
la stadion, dar încă nu putem. Mai așteptăm...” 

Daniel, 11 ani

„Stau acasă, tristă după poartă. Sunt supărată pe 
carantină. Nu îmi place că nu pot merge la școală. Eu înțeleg 
mult mai bine lecțiile atunci când învățătoarea ne explică, 
scrie pe tablă, se uită care și cum lucrează. E mult mai 
interesant acolo. Acasă e  greu, nu înțeleg unele teme deloc.”

Ana, 7 ani
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„2020 ne-a răsturnat percepția despre ce este film și ce este viață. Până în martie 2020 
când spuneam că viața bate filmul, ne imaginam niște situații individuale, oameni care au 
făcut sau au suferit schimbări remarcabile sau tragice – dar, aproape întotdeauna, a fost 
vorba despre cazuri izolate.

Anul trecut, am înțeles cu toții (sau, mă rog, majoritatea) că viața e foarte scumpă la 
propriu și la figurat, că ți se poate întâmpla și ție, că boala nu alege după vârstă și statut 
social, că unii au avut noroc, iar alții – aproape 5000 s-au prăpădit din cauza COVID-19.

Familiile cu care lucrează CCF Moldova au simțit loviturile din plin – economică, sanitară, 
educațională, emoțională. Anume aceste familii primele au simțit sărăcia, neavând nicio 
rezervă de bani și prea puțin ajutor din altă parte; anume aceste familii s-au îngrămădit 
câte 6-7 într-o cameră, și au folosit aceeași mască mai multe zile, iar dezinfectanții și 
săpunul erau un lux. Copiii din familii care abia dacă aveau curent, nemaivorbind de 
internet și calculatoare sau telefoane, au participat la lecții prin intermediari, iar dacă 
aveau și cerințe educaționale speciale sau dizabilități – nici intermediarii nu mai puteau 
răspunde nevoilor.

COVID-19 a lăsat sechele fizice și emoționale profunde și va fi nevoie de timp, răbdare, 
speranță și resurse materiale ca să le facem față.

De unde le vor lua miile de familii împinse de COVID-19 spre sărăcie și disperare?

Atunci când ne gândim la ”ai noștri”, vă îndemn să nu uităm de copiii pentru care părinții 
speră la o minune ca să le ofere elementarul, iar acea minune putem s-o facem noi.

Dacă ne gândim la toți copiii ca la ai ”noștri”, lucrurile vor fi simple.

Le mulțumesc tuturor susținătorilor și fiecărui în parte, pentru tot sprijinul oferit în 2020 – 
un an care va rămâne în memoria noastră colectivă. 

În pofida tuturor greutăților și grijilor pe care le-ați simțit, nu ați renunțat să ajutați o 
familie și un copil. 

Pentru că, dacă nu ne solidarizăm pe timp de criză, atunci când o mai facem?”

Liliana Rotaru, 
președinte CCF/HHC Moldova
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Marin are 18 ani, iar primii 14 ani 
din viață i-a petrecut la orfelinat. 

A fost plasat în instituție de 
către autorități imediat după 
naștere, deoarece mama nu 

avea un loc stabil de trai și nici 
suficiente resurse cu ce să-l 

crească. Un motiv în plus pentru 
a instituționaliza copilul a fost 
și dizabilitatea lui locomotorie. 

Acest scenariu trist l-am regăsit, 
din păcate, în viața multor copiii 

instituționalizați cu care am 
lucrat de-a lungul anilor. Sărăcia 
și dizabilitățile sunt printre primii 

factori care separă copiii de părinți 
și le fură copilăria.

Prin programul nostru de reintegrare, în 2017, Marin s-a întors înapoi acasă. Am oferit atât mamei, 
cât și băiatului sprijin calificat, iar cel mai important, tânărului - șansa la o viață normală. Acum la 
4 ani distanță, Marin este elev la o școală profesională din nordul țării, unde învață specialitatea de 
operator de calculatoare, iar ulterior, ar vrea să aplice și la teologie, ca să se facă preot. Dintr-un 
copil timid s-a transformat în unul ambițios. Își face planuri frumoase de viitor și este recunoscător 
pentru faptul că are acum o stabilitate și tot sprijinul mamei. Și acea CASĂ părintească la care să 
tragă, pe parcursul vieții.

„M-am întors acasă în 2017, când eram în clasa a VII-a. Desigur că mai toate amintirile mele 
sunt legate de orfelinat, fiindcă acolo am stat 14 ani. Acolo mi-am făcut prieteni, cu care mai 
păstrez legătura până în prezent. Acum sunt toți la casele lor, fiecare cu interesul și viața lui 
deja.

De 4 ani sunt în familie și pot să zic că e total diferit, de ceea ce am trăit eu până acum. Nu mai 
poți face multe lucruri de capul tău. Ai anumite responsabilități față de oamenii dragi, mai ales 
față de mama, care își face griji atunci când te reții cu prietenii. Am un respect aparte pentru 
ea. Îi mulțumesc că mă iubește și mă îngrijește. Face tot posibilul ca eu să pot învăța aici la 
școala profesională. Iar sâmbăta, când merg acasă, îmi pregătește mâncare de casă pentru 
toată săptămâna. 

În viitor, vreau să-mi întemeiez o familie mare cu mulți copii și neapărat voi lua un copil sau doi 
de la orfelinat ca să le arăt și lor ce înseamnă adevărata familie. Unde vor fi ca toți, iubiți și 
protejați. Ăsta e visul meu cel mare. Să fiu de ajutor oamenilor.”

Noi credem cu fermitate că, în interesul superior al tuturor copiilor, familia este prioritară. Iată de 
ce, începând cu 2007, atunci când R. Moldova a demarat procesul strategic de reformă a sistemului 
de protecție a copilului, oferim asistență tehnică autorităților pentru a închide toate instituțiile 
rezidențiale din țară. Pe parcursul implementării reformei, numărul copiilor instituționalizați a scăzut 
dramatic. De la 12 000, în 2007, la mai puțin de 1000 de copii, conform datelor din 2019.

Considerăm ca munca noastră a avut un rol important în succesul acestei reforme. În parteneriat 
cu autoritățile, am reușit, în cei peste 16 ani de activitate, să închidem 10 instituții, din diferite regiuni 
ale țării, și să readucem în mediul familial peste 1504 copii.

Vom continua să oferim asistență tehnică tuturor actorilor implicați în acest proces - să sprijinim 
direct familiile și să dezvoltăm servicii, astfel ca în țara noastră să nu mai existe orfelinate, iar fiecare 
copil să crească acasă, în familie.
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DE CE ÎNCHIDEM 
INSTITUȚIILE 
REZIDENȚIALE ?

Cei mai mulți copii din orfelinate nu 
sunt, de fapt, orfani.

Peste 90% dintre ei au unul sau ambii 
părinți în viață. Instituțiile rezidențiale 
nu protejează copiii, ci doar răspund 
nevoilor fizice. Ele îi afectează pe 
termen lung. Acești copii sunt deseori 
supuși unor abuzuri ascunse sau sunt 
neglijați. Ei trăiesc într-o lume lipsită 
de dragoste, iar consecințele sunt 
devastatoare pentru tot restul vieții. 
Copiii care cresc în instituții manifestă 
întârzieri în dezvoltarea fizică, 
emoțională, socială și cognitivă. Aceste 
modele de „protecție” a copiilor sunt 
inutile și demult depășite, deoarece 
copiii pot fi reintegrați cu succes în 
familiile lor naturale sau extinse, sau 
pot fi plasați în forme alternative de 
îngrijire de tip familial și comunitar. 
Iar acestea sunt, economic, mult mai 
eficiente și eficace decât orfelinatele. 
Copiii prosperă cu adevărat în familii 
iubitoare, care oferă un mediu sigur, 
indiferent de componența lor. E dreptul 
lor fundamental să crească într-o 
familie. Deci, să-i creștem acasă.
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DEZINSTITUȚIONALIZAREA

Prevenirea 
separării copilului 

de familie       

Reintegrarea 
copiilor în mediu 

familial       

Monitorizarea    

Educația  
incluzivă   

Dezvoltarea de 
servicii de tip 

familial     

Dezvoltarea de 
servicii sociale în 

comunități      

Consolidarea 
capacităților 

profesioniștilor din 
domeniul protecției 

copilului

CE ESTE 
DEZINSTITUȚIONALIZAREA 
(ÎNCHIDEREA 
INSTITUȚIILOR)?

Este un proces care 
constă dintr-un set 
complex de măsuri prin 
care copiii aflați în grija 
statului (orfelinate, 
internate, case de copii) 
sunt reintegrați în familia 
lor biologică sau extinsă, 
fie sunt transferați în 
servicii alternative de tip 
familial, astfel oferindu-le 
ceea ce au nevoie ei mai 
mult – un cuib iubitor și 
stabil.

6



este o componentă esențială care ne 
ajută la eradicarea instituționalizării 
copiilor în R. Moldova. Sărăcia 
și dizabilitatea pot afecta grija 
și atașamentul părinților față de 
copii lor. În unele cazuri, părinții și 
profesioniștii pot considera că într-o 
instituție copiilor le va fi ”mai bine”. Și 
totuși, în majoritatea acestor cazuri, 
sprijinul familial, oferirea serviciilor 
necesare, prestațiile sociale și soluții 
de tip familial ar ajuta copilul să 
rămână în familie.

Noi credem cu fermitate că, în 
interesul superior al copilului, familia 
este prioritară. De aceea, sprijinim 
menținerea copiilor alături de părinții 
lor, printr-o abordare diversificată a 
asistenței oferite. 

În cei 16 ani de activitate, prin 
programul de prevenire a separării 
copilului de familie, Copil, 
Comunitate, Familie a ajutat 2305 
copii să rămână alături de familiile 
lor, dintre care 174 – în 2020.

Unul dintre ei este Nichita. Are doar un anișor și anul trecut, l-am ajutat să rămână alături de 
părinți, atunci când mama și tatăl aveau nevoie de un pic de sprijin pentru a se pune pe picioare. 
Tânăra mămică este orfană și fără o rețea de suport, le-ar fi fost dificil să facă față greutăților 
singuri. Le-am fost alături când s-a născut Nichita, apoi l-am ajutat pe tată să obțină acte de 
identitate, iar ulterior i-am ajutat să se mute la nordul țării, acolo unde ei și-au găsit o căsuță și 
deja sunt în proces de cumpărare. Tatăl s-a angajat în câmpul muncii și astăzi toți trei formează o 
familie fericită, determinată să depășească toate obstacolele vieții împreună.  

PREVENIREA 
SEPARĂRII 

COPILULUI DE 
FAMILIE       
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este acțiunea de reîntoarcere 
în familie a copiilor 
dezinstituționalizați, aplicată 
în cazul în care aceștia 
au familii biologice sau 
plasament în familii extinse, 
care să le ofere condiții 
potrivite. În cazul în care 
familia biologică sau extinsă 
nu e potrivită sau disponibilă, 
copilul  poate ajunge în 
grija unor asistenți parentali 
profesioniști. 

Viziunea noastră este o lume 
în care niciun copil nu va mai 
trebui să treacă prin trauma 
instituționalizării. 
În 2020, am reușit să 
readucem în familii 64 de 
copii să crească acolo unde 
le este cel mai bine, aducând 
numărul total de copii care au 
părăsit orfelinatele, din 2007 
până în prezent, la 1504.

Maxim (6 ani) s-a născut cu paralizie 
cerebrală, o afecțiune care-i afectează 
controlul și mișcarea musculară. 
Mama lui a plecat de acasă când 
el era încă bebeluș. De atunci, tatăl 
său, Alexandru, a luptat împotriva 
sărăciei și a prejudecăților pentru a-l 
îngriji pe Maxim și sora lui mai mare, 
Mihaela, pe cont propriu. Fără o 
mână de ajutor de care aveau atâta 
nevoie, viața lor era o luptă zilnică 
pentru supraviețuire. Astfel, cu două 
zile înainte de Crăciun, când Maxim 
avea doar trei ani, copilul a fost luat 
de-acasă și dus la un orfelinat unde a 
petrecut următorii trei ani. Și Mihaela 
a fost luată de la tatăl ei și trimisă să 
locuiască cu rudele. 

REINTEGRAREA 
COPIILOR  
ÎN MEDIU  
FAMILIAL       

Trei ani a durat separarea lor. Însă, în colaborare cu autoritățile locale, cu sprijin calificat și un 
plan individualizat, bine pus la punct, am reușit să reîntregim familia. De asemenea, am oferit 
suport practic și material pentru ca Alexandru să își poată renova o parte din casă, restul renovării 
asumându-și-o el. Odată ce locuința lor era sigură și caldă, a revenit mai întâi Mihaela acasă, iar 
ulterior a revenit și Maxim. Acum sunt toți trei împreună. Fata merge la școală, iar băiatul petrece 
toată ziua în grija lui Alexandru și are progrese considerabile. La câteva luni distanță de când este 
acasă, poate să stea în picioare și a început să mănânce mâncare solidă pentru prima dată. Noi 
vom continua să fim alături de Alexandru și copii și în acest an, pentru a consolida efortul tuturor 
depus până acum.
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MONITORIZAREA

Pentru a ne asigura de succesul 
reintegrării unui copil în familie, 
monitorizăm situația timp de 
până la 2 ani, dar în unele 
situații mai complexe și mai 
mult de atât. Monitorizarea este 
o etapă vitală care presupune 
vizitarea regulată, evaluarea 
stării de bine a copilului și 
familiei, identificarea unor 
semne de alarmă și intervenția 
timpurie pentru a o ajuta să 
ajungă la un anumit nivel de 
stabilitate socială. Doar prin 
monitorizare frecventă, alături 
de asistenții sociali comunitari, 
putem asigura bunăstarea 
copilului. Fiecare dintre noi știe 
că schimbarea are nevoie de 
timp și mult efort.

În 2020, 434 de copii și 
familiile lor au beneficiat de 
acest sprijin. Trei dintre ei sunt 
surorile Maria, Ioana și Olga.

Acum 3 ani, Ana a rămas să-și crească de una singură cele trei fiice ale sale, imediat după 
nașterea mezinei. Fără bani, fără un loc de trai, deznădăjduită, femeia trăia de pe o zi pe 
alta. Atunci când a fost anunțată că fetele ei ar putea ajunge în grija statului, până ea își va 
reface situația materială, a crezut că i se duce pământul de sub picioare.

Maria, Ioana și Olga sunt tot ce i-a oferit viața mai frumos. Timp de doi ani am ajutat-o să-și 
pună viața în ordine și am ajutat-o să-și cumpere o locuință în care ele să poată să înceapă 
o viață nouă și în siguranță, toate patru împreună.

Astăzi sunt o familie frumoasă și unită. De fiecare dată când le pășim pragul, mica echipă de 
fete ne întâmpină cu zâmbete și multe îmbrățișări. Sunt recunoscătoare și fericite pentru tot 
binele ce li s-a întâmplat în ultima vreme.
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EDUCAȚIA 
INCLUZIVĂ 

este un ansamblu de politici, 
structuri și servicii ce permite 
susținerea și reabilitarea 
copiilor cu dizabilități atât în 
procesul educațional, cât și 
incluziunea lor socială, astfel 
ca ei să nu fie marginalizați 
și lăsați în afara traiului în 
comunitate, drept urmare – 
instituționalizați. Acordăm 
asistență absolut tuturor 
actorilor implicați în acest 
proces: copii, părinți și cadre 
didactice. Credem cu fermitate 
într-o societate incluzivă și 
depunem efort ca fiecare copil 
să aibă acces și oportunități 
egale în școlile comunitare și să 
crească frumos acasă.

În 2020, am ajutat 111 copii 
cu cerințe educaționale 
speciale, cu vârstele între 3 și 
14 ani, să fie bine integrați în 
învățământul general.

Ancuța este unul dintre ei. Am cunoscut-o la finele lui 2019, atunci când i-am oferit primele 
ședințe de reabilitare pentru copii cu hipoacuzie. Avea trei ani și nu putea vorbi aproape de-
loc, abia de îngâna câteva sunete. Însă 2020 a adus schimbări radicale în viața copilei.  Ea 
a primit un implant cochlear din partea statului, iar noi am completat această intervenție 
cu ședințe de reabilitare audio-verbală. De asemenea, am instruit și informat părinții, cât și 
specialiștii de la grădiniță cum să lucreze cu Ancuța pentru a menține și înregistra noi pro-
grese. 

Astăzi, la 4 ani, recunoaște ce sunete fac animalele domestice, identifică sunetele unor instru-
mente muzicale, pronunță câteva litere și chiar cuvinte, și își recunoaște lejer numele. E bine 
integrată în grădinița din sat unde a și început să lege prietenii cu colegii de grupă. Noi vom 
continua să fim alături de Ancuța și mămica ei cu ședințe de reabilitare pentru a consolida 
efortul tuturor depus până acum.
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DEZVOLTAREA  
DE SERVICII  

DE TIP FAMILIAL  

Un accent important în închiderea 
instituțiilor punem pe dezvoltarea 
serviciilor necesare. Pentru asta 
susținem statul în identificarea 
și formarea asistenților parentali 
profesioniști (părinți de profesie) și 
părinților-educatori din casele de tip 
familie care devin familii iubitoare 
și primitoare, pentru o perioadă 
definită de timp, pentru copii aflați 
în risc. 

Uneori, copiii nu pot rămâne în 
familia lor din cauza pericolului de 
abuz sau nu au rude care ar putea și 
dori să-i crească și pentru asemenea 
situații aceste servicii sociale sunt 
salvarea copiilor. Aici li se oferă 
șansa să crească în căldura unui 
cămin familial.

În 2020, cu implicarea noastră 
directă au fost aprobați 28 de 
asistenți parentali profesioniști, din 
totalul de 332, acumulat de-a lungul 
anilor.

Pe parcursul activității noastre, am ajutat sute de copii să părăsească orfelinatele și să ajungă 
în mediu familial, dar, pentru prima dată, în 2020, am reușit să plasăm în regim de urgență 
un grup de 4  frați, cu vârstele până în 3 ani, într-o familie de asistenți parentali profesioniști. 
Sonia și Petru sunt o familie muncitoare care trăiesc modest, dar inimile lor sunt pline de 
afecțiune. Imediat după ce au fost aprobați  să devină asistenți parentali, cei 4 frații au ajuns 
în brațele lor. 

Dacă nu ar fi fost această familie, soarta frățiorilor ar fi urmat să fie - orfelinatul. Viața nu a 
fost prea bună cu ei din primele zile, dar datorită acestor oameni minunați, acest lucru s-a 
schimbat. Acum, frații au șansa la o copilărie adevărată. Au norocul să aibă alături un model 
de MAMĂ și de TATĂ, care le oferă toată dragostea și grija de care au nevoie.
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DEZVOLTAREA 
DE SERVICII 

SOCIALE 
ÎN COMUNITĂȚI 

Pentru a preveni abandonul copiilor 
și a-i menține în medii familiale, 
unde să se poată dezvolta armonios, 
e nevoie de servicii sociale, 
amplasate cât mai aproape de 
familiile vulnerabile. Până acum, am 
dezvoltat și transferat autorităților 
pentru finanțare și gestionare 24 de 
servicii (creșe sociale, centre de zi, 
after school club, casă comunitară), 
iar noi le rămânem aproape pentru 
menținerea calității.

În 2020, grație parteneriatului dintre 
Biotehnos și CCF Moldova, am 
dezvoltat prima creșă socială din 
raionul Criuleni. 

Am susținut și asistat dintotdeauna inițiativele Autorităților Publice Locale, cointeresate să-și 
creeze și diversifice serviciile de sprijin pentru grupurile vulnerabile de copii. Cu APL Criuleni, 
avem semnat acord de colaborare din anul 2016, an în care am început lucru la reorganizarea 
și închiderea secțiilor rezidențiale din cadrul Centrului Republican de Plasament și Reabilitare a 
Copiilor de Vârstă Fragedă.

În sprijinul muncii noastre, a venit Ceslav Ciuhrii și compania Biotehnos, care au susținut financiar 
inițiativa de a crea această primă creșă socială la Criuleni. Valoarea proiectului a fost de 841 829 
lei, resurse care ne-au ajutat să reparăm în totalitate spațiul oferit de autoritățile locale și să-l 
dotăm cu tot echipamentul necesar. 

„Copiii fericiți, îngrijiți și bine educați încă de foarte mici înseamnă 
oameni mai buni în viitor. Înseamnă copii care vor putea face bine 
în jurul lor, mai târziu. De aceea am ales să sprijin anume familiile 
cu copii mici”, a declarat Ceslav Ciuhrii, la deschiderea oficială a 
serviciului.

Creșa socială este amplasată în incinta grădiniței ”Mesteacănul” și are o capacitate de 14 copii. Abordarea 
profesioniștilor în acest serviciu este diferită de cea a specialiștilor dintr-o grădiniță, deoarece aici vin în același 
timp copii de vârste diferite, începând de la 4 luni până la 3 ani. Respectiv, accent se pune pe nevoia individuală 
a micuților, evitându-se rigiditatea unui program prestabilit, precum ora fixă pentru mâncare, somn, joacă. Pe 
lângă instruirile inițiale a personalului, echipa noastră continua să ofere mentorat angajaților serviciului și să 
răspundă oricărei provocări împreună. 
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De 16 ani, contribuim la 
eficientizarea sistemului de protecție 
a copilului. Oferim sesiuni de 
instruire pe cele mai variate teme, 
pentru a ajuta specialiștii din acest 
domeniu să devină un adevărat scut 
de protecție al copiilor vulnerabili. 
Să fie bine informați și să acționeze 
conform cadrului legal în interesul 
superior al copiilor. Credem că doar 
împreună cu profesioniștii, care sunt 
și oameni sufletiști, putem schimba 
viețile copiilor care au nevoie de noi, 
schimbând astfel în bine întreaga 
umanitate.

Motto-ul care ne ghidează este 
„Familii. Nu orfelinate”.

Timp de 16 ani de activitate, am 
instruit 5385 de specialiști. În 
2020, CCF Moldova a organizat 
cursuri de pregătire pentru 808 
profesioniști din domeniul de 
protecție a copilului.

 

Oxana Albu, 
vice-președinte pentru 
probleme sociale, 
raionul Glodeni:

„Întotdeauna am știut ca domeniul de asistență socială este o direcție 
de activitate nobilă actuală în condițiile realităților de azi, importanța ei 
crește înzecit atunci când e vorba de copii sau bătrâni. Aceste categorii 
pot rămâne, după părerea mea, deseori ostaticii unor circumstanțe 
vulnerabile. Mă implic și susțin echipa noastră, responsabilă de acest 
domeniu, cu toate resursele necesare, profesionale, financiare, dar și 
relaționarea cu diverși parteneri, pentru a îmbunătăți calitatea vieții 
persoanelor vulnerabile din raion. Colaborarea noastră cu CCF Moldova a 
dus munca noastră la alt nivel.”

CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚILOR 

PROFESIONIȘTILOR 
DIN DOMENIUL 

PROTECȚIEI 
COPILULUI
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28 de acorduri semnate 

10 instituții închise 

3 instituții în care continuăm
să lucrăm  

Mun. CHIȘINĂU

Mun. BĂLȚI
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AMBASADORII 
ȘI SUSȚINĂTORII 
MISIUNII NOASTRE
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„În anul distanțării și incertitudinii, noi ne-am 
continuat misiunea de a dărui o casă și o familie 
fiecărui copil. Nici cea de-a VII-a ediție a Galei 
Generozității, cel mai mare concert caritabil 
din țară, nu a putut fi amânată, cu toate că 
au fost multe motive. Ne-am adunat în sprijinul 
copiilor vulnerabili, de data asta, în fața micilor 
ecrane. Mă bucur că am fost împreună. A fost un 
adevărat gest de solidaritate și generozitate, mai 
ales în aceste timpuri, când noi toți am înțeles 
ce înseamnă să ai nevoie de ajutor. De aceea, vă 
mulțumesc pentru toată susținerea voastră și vă 
asigur că noi nu ne oprim aici. Binele pe care îl 
facem împreună crește și dă aripi copiilor care au 
nevoie de noi!”

Valentina Nafornița, 
Soprană Opera de Stat din Viena,  
patron CCF/HHC Moldova:
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„Este adevărat că anul 2020 a fost unul mai 
dificil pentru noi și ne-a permis tuturor să ne 
reconsiderăm valorile și ceea ce este cu adevărat 
important pentru noi. Susținerea prietenilor, 
aprecierea familiei, a comunității, dorința de a-i 
ajuta pe cei vulnerabili, au devenit valori cheie 
pentru mine. Iar empatia o dezvolt la fetițele mele 
încă de mici. Cred cu fermitate că împreună cu 
CCF/HHC Moldova putem crea un viitor mai bun 
pentru copiii din țară. Avem o datorie morală față 
de ei - să le lăsăm un viitor mai luminos.”

Mariana Dahan, 
ambasador CCF Moldova  
și HHC Marea Britanie:
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„Îmi place misiunea CCF/HHC Moldova. De 4 
ani, s-a legat o prietenie frumoasă între noi. Ei nu 
doar oferă ajutor, dar cu adevărat schimbă viețile 
copiilor, aducându-i în familii din orfelinate.  
Mă bucur că și în acest an, am reușit cu 
comunitatea de alergători și prieteni să ne 
mobilizăm și implicăm. Oricum, facem ceea ce ne 
place, de ce să nu o facem într-un mod mai util? 
Ajutăm CCF/HHC Moldova, ca ei, la rândul lor, să 
ajute copii.”

Iulian Bercu, 
ambasador CCF/HHC Moldova:
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Lucia și Dorian Berdos, 
ambasadori CCF/HHC Moldova 
pentru filantropie și responsabilitate 
socială:

„Chiar și pe timp de pandemie valorile umane 
rămân aceleași. Bunătatea, generozitatea și 
omenia sunt elementele vitale ce mișcă lucrurile 
spre un viitor mai fericit, în special pentru copiii 
care au nevoie de noi. Susținem cu drag misiunea 
prietenilor noștri CCF/HHC Moldova - o casă și 
o familie pentru fiecare copil și îi îndemn pe toți 
să ne sprijine și să se alăture. Suntem siguri că 
împreună vom reuși să ajutăm cât mai mulți copii 
să crească acasă, în grija și dragostea familială. 
Avem nevoie de o comunitate pentru a crește 
frumos un copil.”
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PRIETENII NOȘTRI

                                       Lilia Ojovan

                                 Veronica Arpintin

                                         Gabi Marcu

                                   Cezara Kolesnik

                                        Ana Cazacu

                                        Ana Gorea

                                   Valeriu Briciuc

                                     Mariana Rufa

                                     Steluța Andrei

                                    Lucian Danileico
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În luna aprilie 2020, doi dintre cei nouă moldoveni care tocmai s-au întors din expediția de la 
celălalt capăt al lumii, Anatol și Dan Untură au prezentat în premieră detalii despre cucerirea 
Antarcticului. Peste 80 de participanți, au fost captivați de povestirile invitaților 

Ceva mai târziu, în august, am  continuat cu o nouă ediție la care au fost invitate 3 mega femei. 
O ediție fierbinte la propriu. Travel bloggera – Diana Mocanu, cascadoarea profesionistă – 
Diana Arnaut și Natalia Lefter – maior în Armata Națională, au răspuns din prima invitației, 
tocmai pentru a-și aduce contribuția în beneficiul copiilor asistați prin programele noastre.

Cu toate că ambele evenimente Seara Aventurilor alături de Iulian Bercu, în 2020, au fost 
în format online, ele au continuat să fie găzduite în mod tradițional de prezentatorul TV și 
prietenul nostru drag Gabi Marcu. Iar partenerul Dor Wines a avut grijă ca serile noastre să 
fie și savuroase.  

Împreună am reușit să venim cu sprijin major în 2 familii, 
pentru 7 copii. 

Mediul online ne-a 
reunit la două ediții 
de Seara Aventurilor 
alături de Iulian Bercu 
și „aventurieri” de 
top, uniți pentru a 
ajuta două familii cu 
șapte copii. 

                       Anantol Untură

                       D
an Untură

                       D
iana Mocanu

                       D
iana Arnaut

                       N
atalia Lefter
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Izolați în case, nu am putut în niciun fel să ne prefacem că nu vedeam cum sărăcia amplificată 
de pandemie devastează multe familii, ținându-i flămânzi, speriați și disperați. Cu fiecare 
mesaj primit de la prietenii organizației noastre am tot bătut la ușile oamenilor fie direct, fie 
prin direcțiile de asistență socială cu sprijinul de care au avut nevoie. 

„Vă urmăresc și mi se face greu pe suflet pentru mulți copii care suferă acum, într-un mod și 
mai grav. Ce pot face? Cum să ajut să le ușurăm greutățile?” ne-a scris în primăvara haosului, 
artista Cezara Kolesnik. Prietenii la nevoie se cunosc, ne-am zis! Deși arta și cultura au fost 
aruncate la pământ, solidaritatea umană a prevalat. La apelul Cezarei s-au alăturat Eugeniu 
Gorean, Krassimir Savov, Anca Medrea și Natalia Gârbu, fiecare donând pentru licitația 
online câte o lucrare. Acest sprijin important a contribuit la o schimbare neașteptată pentru 
Anastasia și Ion, care au rămas în grija bunicii lor. Casa în care locuiesc s-a transformat total, 
devenind mai sigură, mai luminoasă și spațioasă. Pe lângă condițiile de trai, am creat condiții 
pentru accesarea educației online, iar Anastasiei – participarea la ședințele de reabilitare 
audio-verbală.

Arta în beneficiul 
copiilor. O licitație 
caritabilă susținută 
de artiști renumiți, 
pentru a ajuta doi 
frați și bunica lor. 
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Între 20 și 27 august, 225 de alergători ai Run for Children Team, au acceptat provocarea  
#2.7 Independenți de sărăcie, lansată de Ambasadorul CCF Moldova, Iulian Bercu, în 
ajunul anului școlar. Prin eforul celor 5 124 km acumulați, am reușit să colectăm resurse 
financiare care au contribuit ca 270 de copii din medii social defavorizate să aibă acces la 
educație. După primele șase luni de pandemie, criza a influențat toate sistemele statului, nu 
doar medical, dar și social, educațional și economic. Ne aflam în preajma unui nou început 
de an școlar, în care se anunța trecerea la noul tip de educație de la distanță, iar instituțiile 
preșcolare rămâneau încă închise. Pentru familiile celor 270 de copii criza a adâncit necazurile, 
iar în multe situații sărăcia atrăgea după sine riscul de abandon școlar. 

Timp de 7 zile, alergătorii fundraiseri au acumulat între 2,7 și 270 km, alergând individual 
pentru a respecta condițiile impuse de situația pandemică. De asemenea, s-au înregistrat și 
opt echipe corporative care au acceptat cu mult entuziasm provocarea în numele copiilor. Ele 
sunt Purcari Wines, Moldova Agroindbank, Be Travod, Wordminds, Premier Energy, 
Development Aid, Bizlaw și ERA (Efim Roșca Asociații).

Cursa a fost susținută de partenerii Aimo Sport, Selik, Tucano Coffee și Purcari Wines, 
care au avut grijă să premieze cei mai iuți de picior alergători, dar și pe cei mai creativi în 
promovarea cauzei. 

Peste 225 de 
alergători au 
participat la 
provocarea  
#2.7 Independenți 
de sărăcie și au 
adunat bani pentru ca 
270 de copii să aibă 
acces la educație.
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De Ziua Internațională a Carității, marcată pe 6 septembrie, Ambasadorii Filantropiei  
CCF Moldova, Lucia și Dorian Berdos, alături de echipa restaurantului Mezzo și-au invitat 
oaspeții la o seară altfel. Cu un meniu special pregătit și o atmosferă caldă, tocmai pentru a 
transmite căldura și grija unei tinere mame. Elena, protagonista cinei, se afla în fața a două 
începuturi – maternitatea și studiile. 

Cu sprijinul generos al gazdelor și al invitaților, am reușit să o ajutăm pe mamă să le combine 
pe ambele perfect. Elena este o studentă cu performanțe frumoase în anul întâi la universitate 
și o mamă iubitoare pentru fetița sa de nici un an.  A ales să-și facă studiile în domeniul 
asistenței sociale, fiind convinsă că poate fi și ea de ajutor societății. Vrea să fie utilă, în primul 
rând, oamenilor care au nevoie de grijă și sprijin. A crescut lipsită de prezența și afecțiunea 
părinților. A rămas cu bunicii care s-au stins din viață, când ea era prea mică. Așa a ajuns în 
sistemul de îngrijire a statului, unde i-au lipsit cele mai importante răspunsuri la diferite etape 
ale copilăriei, apoi adolescenței. Știe pe propria piele ce înseamnă o copilărie necăjită, lipsa 
unui adult de încredere, neacceptarea socială. 

Alături de Ambasadorii 
filantropiei CCF 
Moldova, am marcat 
Ziua Internațională 
a Carității, prin care 
am ajutat o mamă 
tânără.
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N-a fost posibil să amânăm Gala Generozității în acest an pandemic, deși  am avut o 
sută de motive să o facem. Cu mult curaj și sprijin oferit din partea patroanei organizației, 
Valentina Nafornița am adaptat evenimentul în conformitate cu restricțiile impuse și alături 
de partenerii de încredere VictoriaBank – Grupul Banca Transilvania, Purcari Wine și Fundația 
Felicia, am reușit și de această dată. A fost tare emoționant. 

„Vă sunt extrem de recunoscătoare, că suntem astăzi împreună aici, acum în aceste timpuri 
dificile pentru noi, nemaivorbind cât de greu le este copiilor din familiile sărace și părinților 
lor”, a menționat Valentina Nafornița în cadrul cinei – parte a acestui eveniment de gală. 

Tradițional, cina a fost găzduită de Mezzo Italian Restaurant, care a fost urmată de o licitație 
de caritate, în care experiențele și lucrurile unice, sunt donate de artiști, oameni de afaceri, 
colecționari și susținători CCF Moldova. Legendara Valentina Vidrașcu și creațiile ei unice au 
fost de nelipsit și în acest an. Doamnele care doresc să aibă o asemenea operă în garderoba 
lor, donează generos, știind că astfel contribuie direct pentru copiii de care se ocupă CCF 
Moldova. În acest an licitația a atras și artiști noi, precum Galina Vieru, Roman Rybaleov 
și Rusanda Cebotari, dar și alte branduri renumite, cum ar fi Simona’ s Home și Florentino 
Delure.

O altă noutate a ediției din acest an a fost recitalul excepțional susținut de soprana Valentina 
Nafornița și pianistul Marcel Lazăr, iar moderatorul serii a fost actorul și prezentatorul TV,  
Iurie Gologan.

Imunizați cu 
generozitate  
într-un nou format 
GALA GENEROZITĂȚII 
2020

În ajun de Moș Nicolae, în 
data de 5 decembrie, în 
exclusivitate, TV8.MD a fost 
gazda concertului GALA 
GENEROZITĂȚII ediția a VII-ea. 
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Evenimentul a fost prezentat de Tatiana Granciuc, oferind oportunitatea publicului larg să se 
bucure de un concert de clasă și să contribuie la bunăstarea copiilor din țara noastră. Pe parcur-
sul concertului televizat au fost oferite diverse oportunități de donații online. Gala Generozității 
este cel mai important eveniment pe care CCF Moldova îl organizează an de an pentru a 
atrage atenția asupra programelor de dezinstituționalizare și de prevenire a separării copilului 
de familie pe care le desfășoară organizația noastră în Moldova începând cu anul 2004. Prin 
intermediul ecranelor tv am adus în casa oamenilor atât o muzică clasică excepțională, cât și 
o lecție de solidaritate umană. Pe parcursul concertului am prezentat povestea emoționantă a 
Petronelei, care risca să rămână fără copii, dacă nu ne-am fi implicat.

Soprana Valentina 
Nafornița, pianistul Marcel 
Lazăr, violonista Rusanda 
Panfili și prietenele Donka 
Angatscheva, Teodora 
Miteva și dirijoarea Elena 
Radu alături de corul 
BRAVISSIMO, și-au oferit, prin 
intermediul muzicii, sprijinul 
lor copiiilor din programele 
desfășurate de echipa  
CCF Moldova. 

VICTORIABANK – 
GRUPUL BANCA TRANSILVANIA 
este partenerul general al Galei 

Generozității, de șase ani. 

FUNDAȚIA FELICIA și PURCARI 
sunt partenerii de încredere, fără de 
care nu am fi reușit în toți acești ani. 

Parteneri CCF Moldova: 
BERD, Biotehnos, Kaufland,  

Fundația Familia Sturza, Mary Kay, 
Fundația WIN.

Parteneri media: Agora.md Ea.md 
Partener organizator: TV8.MD 

Décor: Lara Deco

Peste 52 000 de lei au fost donați în acest an pentru ca 
să putem să ajutăm și alți copii din țara noastră.
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Bogdan Pleșuvescu, 
președinte Victoriabank: 

„În urmă cu 6 ani, Victoriabank s-a 
alăturat cauzei nobile pentru care 
luptă organizația CCF/HHC Moldova 
și anume – O casă și o familie pen-
tru fiecare copil. Suntem onorați, an 
de an, să contribuim la realizarea 
misiunii organizației și suntem fermi 
convinși că doar eforturile comune 
fac diferența și aduc schimbarea. 
Considerăm că familia este pilonul 
esențial în progresul societății. Anume 
ea ne dă speranță și încredere în viitor, 
iar CCF/ HHC Moldova este acea 
organizație care luptă zi de zi pentru 
o viață mai bună, o copilărie fericită, 
în sânul familiei a tuturor copiilor din 
țară. Îi îndemnăm pe toți care doresc 
să ia parte la schimbare, să susțină 
organizația și astfel, să contribuie la 
un viitor mai frumos al Moldovei.”
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Run for Children Team 
și provocarea 
#700minuni

#Dacii  
#MușchetariiSuperlati 
#CaSveVaRa  
#MelciCodobelci  
#Чудесабывают 
#Totulesteposibil  
#Frumoasasibestiile   
#Incognito   
#FormațiaFrozenMămăligaRun 
#spețaghenții   
#Nifnifnafnafsinufnuf   
#ПатамуштаМыБанда   
#VinatorideVeverite            
#TreiCaidelaRasarit  
#Spiridușii_de_Crăciun  
#Criuleni_700minuni  
#Run_for_Life
#MAIB_Activ_la_superlativ

În perioada 7 – 27 decembrie 2020, a avut loc un Maraton al Minunilor, 
lansat de CCF Moldova alături de Ambasadorul Iulian Bercu.

Timp de douăzeci de zile, 54 de alergători grupați în echipe a câte trei, au realizat cel mai de 
suflet MARATON, din dorința de a aduce minunea în viața a 700 de copii. Pe tot parcursul acestei 
perioade, prin donațiile alergătorilor, susținătorilor și oamenilor generoși, care cred în munca 
CCF Moldova, am reușit să colectăm 77 047 de lei. Cu acești bani vom ajuta în următoarele luni 
copiii afectați de sărăcie, să crească acasă, lângă părinții lor. Toți sunt copii din programele 
noastre de reintegrare și prevenire.

18 echipe de oameni care cred cu adevărat în minuni!

Trebuie să menționăm că pe lângă viteză și rezistență, echipele au dat dovadă și de creativitate. 
Au fost foarte ingenioși la capitolul numelui echipei.

14 000 km a fost noul record realizat în binele copiilor din programele noastre. Iar primele șapte 
echipe care au acumulat câte 700 km, au fost generos răsplătite cu premii de către partenerii: 
Garmin Moldova, Chateau Vartely Winery, AZART Outlet, Fourchette Gourmet și Avante 
Moldova.
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În sărăcie extremă, părinții ajung disperați, neimaginându-și cum vor asigura 
supraviețuirea copiilor, hrană, acces la educație, medicamente și un acoperiș 
de-asupra capului. Tocmai pentru a-i ajuta să facă față acestor greutăți și 
să-și păstreze credința în bunătatea oamenilor, le-am propus companiilor 3 
acțiuni tematice în beneficiul copiilor:

17 companii din țara 
noastră au ales să 
marcheze sărbătorile 
de iarnă într-un mod 
diferit, implicând 
echipele lor în acțiuni 
de responsabilitate 
socială

În luna decembrie, fiind perioada 
care ne apropie de cele mai frumoase 
sărbători ale anului, am lansat 
campania #CuGrijaFataDeCopii, care 
va continua și în 2021. Ne-am propus 
să sensibilizăm oamenii acestei țări 
și să le vorbim câtă suferință îndură 
unii copii, din cauza sărăciei, oferind 
oportunități de implicare întregii 
societăți. Doar în primele 3 săptămâni 
ale lui octombrie, în programul de sprijin 
familial  CCF Moldova au ajuns 28 de 
copii, comparativ cu 71 de copii intrați 
în primele nouă luni ale anului. Este un 
număr îngrijorător de mare atât pentru 
organizație, cât și pentru autoritățile 
locale care nu au resurse financiare 
suficiente pentru a sprijini familiile 
vulnerabile.

Christmas Jumper Day 

O acțiune distractivă în interiorul echipei, chiar și de la distanță. Condiția era ca în ziua 
agreată din timp, toți doritorii trebuiau să îmbrace un pulover cu motiv de Crăciun sau să-și 
pună accesorii de sărbătoare. Unii ingenioși au putut coace pulovere comestibile (prăjituri, 
torturi, biscuiți) care să fie savurate cu familia sau colegii. Donațiile porneau de la 100 lei, 
ulterior suma fiind dublată de companie.

Happy Envelopes 

O acțiune care a durat între 7 și 10 zile, la fel perioa-
da fiind agreată pe interiorul companiilor participante. 
Aici, angajații erau îndemnați să doneze în plicurile col-
orate și frumos aranjate, pe un perete special rezervat 
pentru cauza CCF Moldova. Doritorii generoși își lăsau 
contribuția în unul dintre plicuri și, la dorință, mesaje. Ul-
terior, companiile au dublat suma colectată, iar în cazul 
fundației și farmaciei FELICIA, suma a fost triplată.  
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Christmas Cards 

În anul în care distanțarea a fost resimțită mai mult ca oricând, oamenii și-au trimis gânduri 
calde și aprecieri, alegând să o facă într-un mod cu mai mult folos. Au cumpărat felicitări pic-
tate de copii, astfel contribuind la bunăstarea copiilor din programele noastre.

Prin intermediul acestor 3 acțiuni am reușit să adunăm  121 460 lei, grație implicării compa-
niilor responsabile social, care promovează acest spirit în rândul angajaților.FUNDAȚIA ȘI FARMACIA FELICIA,  

AMDARIS, 

EXPERT-GRUP, 

IMAS, 

INSPECTORATUL NAȚIONAL 

DE SECURITATE ȘI ORDINE 
PUBLICĂ, 

BERD’S DESIGN HOTEL, 

CRISTIS BEAUTY SALON, 

WORLD BANK MOLDOVA, 

BAUMALL MOLDOVA,

GLADEI & PARTNERS, 

BE TRAVOD, 

MULTIMEDICA.MD, 

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION, 

ZITYMALL, 

BIVOL SOȚCHI & PARTNERS,

SPA BY BERD’S

Sarbatori
frumoase!

33



2020 ne-a adus  
37 de prieteni noi, 
care au 
devenit patreoni 
CCF Moldova

În luna aprilie, mai exact pe 
data de 8, atunci când e ziua 
noastră, iar în acest an am 
ajuns la 16 ani, vârsta la care 
am putea oficial să avem 
„primul buletin”, am fost 
acceptați să ne înregistrăm 
pe platforma de Patreon.
com. În doar câteva luni am 
creat o comunitate frumoasă 
de oameni care-și doresc 
sustenabilitate prin dărnicie. 
Fiecare dintre ei și-a abonat 
inimile la fapte bune.

E încurajator să știm că avem 
acest sprijin constant, iar 
bunătatea se adună de la o 
lună la alta. În cele opt luni ale 
lui 2020, s-au colectat 40 067 
de lei pe această platformă.

Olga, Natalia, Dan, Inna,  
Mihaela, Ciprian, Nelea, Tatiana,  

Andrei, Răzvan, Ana, Karina, Axenia,  
Dana, Mirela, Ion, Ana, Diana, Sabina,  

Victorin, Inga, Mihaela, Rodica,  
Jenny, Cristina, Dorina, Lucia,  

Dumitru, Tatiana, Natalia,  
Kiril, Steluța, Mariana,  

Cătălina, Veronica,  
Tania, Irina 

34



CCF Moldova și Mary Kay continuă parteneriatul strategic început în 2019, prin care 
compania donează trimestrial în susținerea programului de prevenție, un program esențial 
care este parte a procesului de dezinstituționalizare.

Parteneriatul semnat între Mary Kay și CCF Moldova se desfășoară pe perioada 2019-2023, 
iar în 2020 valoarea donației a fost de 54 175 lei. Cu acești bani am ajutat 67 de copiii din 
32 de familii aflate în programul nostru de monitorizare. Toți copiii au fost ajutați în anii 
precedenți să nu  ajungă la orfelinat. 

Continuarea 
parteneriatului  
CCF Moldova și  
Mary Kay Moldova.
Pentru Mary Kay 
frumusețea nu este 
doar exterioară, 
și-a propus să 
răspândească 
dragoste și bunătate 
copiilor dezavantajați. 
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O CASĂ sigură 
pentru 61 de copii, din 
20 familii, am putut 
să oferim în cadrul 
proiectului ACASĂ, 
susținut de Inițiativa 
Comunitară BERD, 
Fundația FAMILIA 
STURZA și Fundația WIN

De atunci proiectul a tot crescut, grație sprijinului anual, oferit de Fundația FAMILIA STURZA, 
dar și a altor resurse, pe care am avut bucuria să le atragem prin intermediul diasporei, 
organizațiilor locale și prin campaniile mass-media. Toate împreună au făcut ca din 2009 
până în 2020, proiectul ACASĂ să schimbe viața a 138 de copii, cu un buget de  2 073 230 
lei. În fiecare dintre aceste situații intervențiile au fost un răspuns la necesitate. În unele au 
fost procurate case, iar în altele, am reabilitat locuințe care erau într-o stare deplorabilă și 
puneau în primejdie viața copiilor și a părinților.

În 2020, cu sprijinul Ambasadoarei CCF Moldova, Mariana Dahan, și a Fundației WIN 
împreună cu Fundația FAMILIA STURZA am adunat peste 315 000 lei. Suma a fost dublată 
generos de Inițiativa Comunitară BERD. Respectiv cu 637 075 lei am oferit o locuință sigură 
pentru 61 de copii din 20 de familii, fie că am ajutat la reamenajarea, reparația, sau procu-
rarea de locuințe, intervenția s-a făcut conform nevoii.  Important este faptul că am putut  
elimina riscul de separare a copiilor de familii, unde motivul locuinței avariate reprezenta un 
motiv întemeiat de separare.

A C A S Ă
PROIECT SUSȚINUT ÎN 2020 DE 
INIȚIATIVA COMUNITARĂ BERD

PARTENERI: FUNDAȚIA WIN 
ȘI FUNDAȚIA FAMILIA STURZA

Proiectul Acasă a luat viață în 2009, 
atunci când am cumpărat prima 
casă pentru o familie care nu avea 
unde-și aduce copiii de la internat. 
Părinții erau capabili să gestioneze 
o gospodărie, dar lipsa resurselor 
financiare îi făcea să creadă ca O 
CASĂ a LOR va rămâne doar un vis. 
Lipsa unei locuințe a și fost motivul 
pentru care părinții au crescut 
la orfelinat, iar „moștenirea” era 
transmisă și copiilor. Am întrerupt 
acest cerc vicios, din momentul în 
care am cumpărat o casă pentru 
această familie.
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Inițiativa Comunitară 
BERD, ajută copiii 
și familiile să 
depășească criza 
COVID-19

Conform unei cercetări rapide, realizată de echipa CCF Moldova, în primele luni de pand-
emie, 54% dintre părinții intervievați au relatat despre scăderea sau pierderea veniturilor 
comparativ cu perioada ianuarie-februarie. Criza COVID-19, a afectat, în primul rând, familiile 
deja vulnerabile. 

Toate familiile fie prezentau un risc ridicat de separare, fie aveau copii în instituții rezidențiale. 
Obiectivul proiectului a fost sprijinirea și abilitarea părinților de a identifica resurse pentru 
a face față crizei, oferindu-le sprijin emoțional, social și educațional. Pentru a oferi răspuns 
la nevoile existente, am identificat o serie de instrumente pe care le-am aplicat pentru fami-
liile beneficiare. Am oferit asistență din următoarea gamă: consiliere familială, facilitarea 
accesului la servicii și prestații sociale, consiliere și consultare juridică, sprijin în identificar-
ea locurilor de muncă, identificarea oportunităților de consolidare economică și promova-
rea în fața angajatorilor, autorităților și instituțiilor statului. Valoarea proiectului a constituit  
984 226 de lei. 

INIȚIATIVA 
COMUNITARĂ 

BERD,   
AJUTĂ COPIII ȘI 

FAMILIILE  
SĂ DEPĂȘEASCĂ 
CRIZA COVID 19

IMPLICĂ-TE ȘI TU!

În perioada iulie-decembrie 
2020, CCF Moldova și Inițiativa 
Comunitară BERD au desfășurat 
proiectul „Sprijin copiilor și 
familiilor în depășirea crizei 
COVID-19”. Prin intermediul lui 
am asigurat intervenții specifice 
pentru 140 de copii din diverse 
regiuni ale țării. 
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„Innovation for 
donation in new 
COVID-19 reality” 
noi oportunități de 
implicare comunitară

Necesitatea acestui program vine în contextul adaptării la noua realitate COVID-19, 
determinându-ne să ne redirecționăm eforturile de colectare de fonduri către mediul online 
și să operăm, în principal, în mediul digital. Pentru acest proiect The German Marshall Fund 
ne-a oferit o finanțare de 420 465 de lei.

Noua platformă www.donatii.md este dedicată dezvoltării oportunităților de implicare 
comunitară și de consolidare a spiritului civic și solidaritate socială în Republica Moldova. 
Cetățenilor li se propun modalități accesibile și sigure de a contribui la ajutorarea celor mai 
vulnerabile pături sociale din țară, și anume a copiilor, care se află în risc iminent de separare 
de familie din cauza sărăciei.  

În perioada iulie 2020 – iulie 2021 
cu sprijinul financiar al The German 
Marshall Fund, The Black Sea 
Trust for Regional Cooperation, 
implementăm proiectul „Innovation 
for donation in the new Covid 
reality”. Scopul acestuia este 
crearea unei platforme digitale 
care, pe de o parte, să ofere întregii 
comunități opțiuni accesibile de 
donație, iar pe de alta să ofere 
ONG-urilor locale, interesate, 
acces la informație și suport de 
curs e-learning, dedicat tehnicilor 
de fundraising și stimulării culturii 
filantropiei în Republica Moldova.  
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Acces la servicii de 
sănătate pentru 
fiecare copil prin 
vizite la domiciliu, un 
proiect transfrontalier 
finanțat de către 
Uniunea Europeană

Începând cu 1 aprilie 2020  și până în 30 septembrie 2021, CCF Moldova în parteneriat cu 
Fundația Star of Hope Romania, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin interme-
diul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin intermediul Programului Operațional 
Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, implementează proiectul ”Acces la servicii de 
sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”. 

Ambele țări se confruntă cu probleme în garantarea accesului la servicii echitabile de sănătate. 
Potrivit evaluării* realizate de Institutul Mamei și al Copilului în 2014, 30% dintre copiii cu vârsta 
cuprinsă între 0-12 luni din familii vulnerabile din Moldova nu sunt monitorizați în conformitate 
cu standardul de supraveghere a creșterii si dezvoltării copilului în condiții de ambulator și 5% 
dintre sugarii din familii vulnerabile nu beneficiază de cel puțin două vizite la domiciliu efectu-
ate de către lucrătorii din domeniul sănătății în primele luni. Copiii și familiile din zonele rurale 
au acces redus la serviciile de sănătate, ceea ce ar putea afecta diagnoza timpurie, intervenția 
și reabilitarea celor mici.

Astfel, prin intremediul activităților propuse în proiect, optăm pentru eliminarea inechităților 
existente, în special, în cazul celor mai marginalizate grupuri. Activitățile proiectului sunt cen-
trate pe: 
 informarea părinților despre beneficiile imunizării, demontarea miturilor și sporirea ratei de 

imunizare în rândul copiilor
 îmbunătățirea abilităților de îngrijire a propriilor copii, ceea ce permite să fie dezvoltat un 

mediu sigur pentru copii, dar și să identifice timpuriu tulburări în dezvoltarea copilului sau 
probleme de sănătate. 

 informare și suport în accesarea serviciilor pentru părinții copiilor cu dizabilități, conform 
disponibilității din zonă.

Un element inovativ adus de proiect este îmbinarea modelului Home Visiting cu modelul  Com-
munity Based Rehabilitation (CBR), care este o strategie promovată de către Organizația 
Mondială a Sănătății prin care se promovează drepturile copiilor cu dizabilităţi prin schimbări 
care se produc la nivel de comunitate.

În 2020, deja 107 cadre medicale au fost instruite. Estimativ, 1700 de copii și femei 
însărcinate vor beneficia de pe urma activităților desfășurate în cadrul proiectului.

*http://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/9210/1/REVENCO_Ninel_HORODISTEANU_BANUH_Adela._RESPONSABILITATILE.pdf
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Model integrat pe 
intervenții pentru 
incluziunea copiilor 
cu dizabilități severe 
din raionul Sângerei, 
în parteneriat cu 
UNICEF Moldova

În 2020, prin intermediul proiectului a fost pilotat modelul integrat de asistență și incluziune 
a copiilor cu dizabilități severe din raionul Sângerei în baza unui ghid elaborat de UNICEF și 
completat de un grup de experți naționali pentru ca ulterior să fie integrat în politicile naționale 
existente, dar și în cadrul altor inițiative. 

Peste 230 de specialiști au beneficiat de sesiuni de informare, training și mentorat de-a lungul 
perioadei de implementare a proiectului, astfel încât să răspundă prompt și eficient nevoilor 
copilului și familiei. Potrivit lor și a cercetării desfășurate în ultima fază a proiectului, serviciile 
de asistență și incluziune oferite copiilor cu dizabilități severe s-au îmbunătățit.

Aproximativ 300 de copii cu dizabilități din raionul Sângerei vor continua să beneficieze de 
servicii de asistență mai calitative. 

„Specialiștii din raionul Sângerei, în special din cele 3 localități pilot, au demonstrat în 
cele 10 luni de pilotare că și-au îmbunătățit competențele, au avut acces la instrumente de 
evaluare,  comunicare și schimb de date, dar, cel mai important, au realizat rolul familiei în 
asistența copilului cu dizabilități și au sprijinit familia pentru a face față nevoilor copiilor”, 
declară Liliana Rotaru, președinta Copil, Comunitate, Familie Moldova.

În perioada octombrie 2019 – ianuarie 
2021, cu sprijinul și în parteneriat cu 
UNICEF, CCF Moldova a continuat 
să dezvolte, în cadrul proiectului 
„Model integrat de intervenții pentru 
asistența și incluziunea copiilor 
cu dizabilități severe din raionul 
Sângerei” un sistem de asistență 
și incluziune, axat pe cooperarea 
intersectorială. Aceste acțiuni vin să 
consolideze prima fază a proiectului 
inițiată în 2018, când a fost 
evaluată situația privind abordarea 
individuală, colectarea datelor, 
cartografierea serviciilor, evaluarea 
calității acestora, cooperarea 
intersectorială.
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14 școli din raioanele 
Sângerei și Strășeni 
promovează valori 
incluzive, iar mediul 
școlar a devenit 
o comunitate 
prietenoasă copiilor

Proiectul are la bază Indexul Incluziunii elaborat de expertul în educație Tony Booth din Marea 
Britanie, care este utilizat în peste 30 de țări ale lumii. Indexul incluziunii sugerează instituțiilor 
școlare cum să-și desfășoare activitatea în baza valorilor incluzive și autoevaluării, oferind 
instrumente exacte în interacțiunea cu părinții și copiii. De pe urma proiectului au beneficiat 
aproximativ 1500 de copii din cele 14 școli selectate, cca 200 de profesori care au învățat 
să implementeze Indexul Incluziunii și 30 de actori principali implicați în procesul de luare a 
deciziilor în sistemul educațional.

„Acest proiect este important, întrucât noi, profesorii, suntem cei care ar trebui să pornească 
schimbarea, să găsim cheița pentru fiecare copil și familie. Desigur, se muncește în această 
direcție, dar evident sunt aspecte care necesită a fi îmbunătățite”, a declarat Victoria 
Stamatin, directorul adjunct pentru educație al liceului „Olimp”.  

„Puternici prin diversitate – 
aplicarea indexului incluziunii” 
este proiectul care a fost lansat 
în parteneriat cu ChildFund 
Deutschland și cu suportul 
financiar al Ministerului 
Afacerilor Externe al Germaniei, 
în perioada iunie 2019 – 
decembrie 2020. 
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În lunile octombrie și noiembrie 2020, au avut schimburi de experiență online, între Moldova 
și Germania cu privire la incluziunea în educație. Reprezentanții autorităților germane, 
structurilor și instituțiilor educaționale au vorbit despre realizările din domeniul educației 
incluzive din țara lor, prezentând o serie de exemple, provocări și soluții. Participanții au 
vorbit despre instituția pe care o gestionează, abordarea strategică adoptată, oferind 
sugestii detaliate privind îmbunătățirea sistemului educațional. Claudia Neubert, manager 
proiectului din cadrul ChildFund a menționat că programul schimbului de experiență vizează 
3 nivele diferite ale sistemului educațional german și anume: nivelul de politici, de structuri și 
cel instituțional.

Reprezentantul permanent al ambasadorului Germaniei la Chișinău, Ullrich Kinne, a mulțumit 
participanților pentru angajamentul asumat de a transforma școlile în comunități prietenoase 
copiilor. 

„Germania și Uniunea Europeană 
prezintă un interes sporit 
de a dezvolta regiunile din 
vecinătatea UE, a implementa 
reformele economice, 
sociale și politice, a promova 
democrația și prosperitatea. 
Proiectul implementat de 
cele 14 școli este un exemplu 
viabil cum la nivel local pot fi 
ameliorate condițiile de viață, 
pot fi consolidate procesele și 
asigurată o dezvoltare durabilă 
în concordanță cu standardele 
Uniunii Europene”, a mai declarat 
Ullrich Kinne, reprezentantul 
permanent al ambasadorului 
Germaniei la Chișinău.
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Fortificarea 
cunoștințelor și 
abilităților managerilor 
și cadrelor didactice 
din școli și instituții 
rezidențiale cu 
privire la prevenirea 
COVID-19 și a bolilor 
infecțioase

Procesul de învățământ, în contextul pandemiei, rămâne o mare provocare atât pentru 
elevi și părinți, cât și pentru cadrele didactice. În perioada septembrie 2020 - mai 2021, 
cu susținerea UNICEF Moldova implementăm proiectul “Sprijinirea acțiunilor WASH și 
consolidarea cunoștințelor și abilităților personalului managerial și didactic din școli și 
instituții rezidențiale privind prevenirea și gestionarea COVID-19 și a bolilor infecțioase”.

O școală sigură pentru toți copiii. Chiar dacă educația pe timp de pandemie impune noi 
provocări, respectând măsurile de precauție, copiii și adulții se pot proteja de COVID-19

Profesorii și părinții vor avea grijă ca toți copiii să se simtă protejați, înțeleși și susținuți. În 
cadrul proiectului a fost elaborat un ghid al părintelui, unde se propun o serie de sfaturi și 
informații utile despre sănătatea fizică și emoțională a copiilor.

Ghidul este în limba română și rusă, și a fost elaborat și aprobat de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale al Republicii Moldova. De asemenea în cadrul proiectului au fost elaborate 
25 de întrebări și răspunsuri utile pentru profesori, în contextul pandemiei cu COVID-19. 
Mergem la școală în siguranță maximă.

În perioada septembrie-decembrie 2020, peste 9360 de specialiști au fost instruiți online, 
participând la 313 ședințe. 

Ședințele au loc sub forma unor discuții interactive, în care se pune accentul pe 3 aspecte 
importante:
 medical și măsuri de prevenire a infecției COVID-19 la copii și adulți;
 realizarea procesului educațional în contextul COVID-19;
 starea de bine a elevului, a cadrului didactic și a părintelui.

Toate activitățile proiectului sunt realizate în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova.
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CAMPANII



Campania 
“ROSTUL POSTULUI”

Circa 62 000 de lei s-au colectat în campanie, bani cu care am procurat produse alimentare, 
dar și animale domestice, puieți și plante pentru a ajuta familiile să se asigure cu alimentele 
necesare.

Aducem sincere mulțumiri fiecărui donator care a ales să țină post cu rost, precum și 
prietenilor (influenceri, jurnaliști, formatori de opinie, artiști) care au crezut și ne-au ajutat 
în promovarea misiunii noastre: Iulian Bercu, Lilia Ojovan, Gabi Marcu, Adrian Ursu, Natalia 
Madan, Vasile Botnaru, Aura Revenco, Angela Stafii, Rusanda Panfili, Stela Moldovanu.

Un aport important în promovarea mesajului campaniei l-au adus partenerii din acest an, 
studioul de animație BRAZILERO și casa de vânzări din Moldova de publicitate exterioară 
TRENDSETER.

Al patrulea an consecutiv, în ajunul 
Postului Mare, CCF/HHC Moldova 
a desfășurat campania socială 
“Rostul Postului”. O acțiune în 
cadrul căreia oamenii au fost invitați 
să viziteze un restaurant virtual, 
să-și aleagă felurile de mâncare 
pe care le-ar fi mâncat în ziua 
respectivă, iar contravaloarea lor 
să o doneze pentru o cauză nobilă 
– susținerea copiilor din familii 
sărace, care, deseori, se culcă 
flămânzi, astfel, evitându-se riscul 
abandonului acestora în instituții 
rezidențiale. Peste 164 de oameni au 
răspuns la apelul nostru și au donat 
online contravaloarea meselor lor pe 
www.rostulpostului.md.
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POVEȘTI 
DE-ACASĂ – o nouă 
campanie socială

La inițiativa prezentatoarei TV, Ilinca Avram, de Ziua Familiei am lansat pe online o nouă 
campanie socială “Povești de-acasă”. Este o practică internațională pe care am adus-o cu 
succes și la noi în Moldova. Timp de o lună (15 mai-15 iunie) am citit povești în fiecare seară 
pentru a susține familiile vulnerabile din țară care nu au deloc un trai de poveste. 36 de 
protagoniști, artiști, bloggeri, actori, oameni de afaceri, jurnaliști, prezentatori TV, interpreți 
și desigur Ambasadorii organizației ne-au adus în case bunătatea, ne-au marcat cu „a fost 
odată ca niciodată” și au îndemnat ascultătorii să doneze în numele copiilor vulnerabili. Noi le 
suntem recunoscători pentru susținere, implicare și donații: 

Natalia Barbu, Lili Lozan, Pasha Parfeni, Lucia Gariuc, Stela Botez, Diana Decuseară-Onica, 
Diana Ivanov, Nina Lefter, Natalia Luncaș Ionel, Eugen Botnaru, Stela Moldovan, Aura Revenco, 
Alina Andronache, Cătălin Lungu, Ana Gnip, Nadia Darie, Clounella, Natalia Madan, Anna 
Smolnițchi, Ghenadie Gâlcă, Tinca și Oleg Mardare, Elena Frunze Hatman, Liliana Rotaru, 
Lucia Berdos, echipa Matinalii – Sandu Scobioală, Anatol Guzic și Mihai Suvac, Ludmila 
Gheorghiță, Nicu Țurcanu, Lilia Ojovan (Lilu), Dan Melnic, Gabi Marcu, Petru Hadârcă, Inna 
Colbasiuc, Mariana Dahan.

În urma campaniei #Poveștideacasă s-au colectat 20 116 lei. Acești bani ne vor ajuta în 
continuare să intervenim în cele mai acute situații, unde criza COVID-19 a lovit nemilos.

„Mulțumesc tuturor celor care au acceptat provocarea 
de a citi povești și s-au simțit și ei copii. Mulțumesc 
vouă tuturor celor care au donat, pentru că o donație 
mică poate face o diferență mare. Și nu uitați că putem 
fi mai buni, nu doar astăzi, atunci când e necesar 
acest lucru, dar și mâine, când nu ni se pare necesar”, 
a spus Ilinca Avram, prezentatoare TV și inițiatoarea 
campaniei.
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Campania 
Redirecționează 2% 
și ajută un copil să 
rămână acasă

Și în 2020, am promovat și încurajat oamenii să-și exercite dreptul de a redirecționa 2% din 
impozitul lor pe venit pentru anul anterior către CCF Moldova. Este un mecanism aprobat în 
2017 de către stat, prin intermediul căruia, anual, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, persoanele 
fizice plătitoare de impozite au libertatea de a decide ce vor să facă cu acești bani. Astfel, 
printr-o procedură simplă și transparentă, ei pot oferi șansa fiecărui copil din țară de a crește 
într-un mediu familial sigur și protejat.

Drept urmare, în toamna lui 2020, în contul organizației noastre au fost transferați 63 627 de 
lei. Cu acești bani am ajutat 11 copii să aibă o viață mai bună alături de cei dragi.

Doar împreună putem schimba destine.
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Susținerea sistemului 
medical în lupta cu 
COVID-19

CCF Moldova și Fundația Coca 
Cola și-a unit eforturile pentru 
a susține nevoile imediate 
ale sistemului medical în 
lupta dificilă cu pandemia de 
coronavirus

Împreună cu partenerii noștri, la începutul pandemiei de coronavirus, ne-am alăturat omenirii 
în lupta pentru viață și sănătate. În condițiile crizei globale, când am trecut și continuăm să 
trecem printr-o situație fără precedent, CCF Moldova, cu suportul financiar al Fundației Coca 
Cola, a procurat utilaje necesare sistemului medical din țară noastră pentru combaterea 
virusului COVID-19. Patru instituții medicale din Chișinău au fost asigurate cu echipamente 
de importanță vitală pentru pacienții infectați cu noul virus: analizoare hematologice, două 
detectoare de vene și un dispozitiv USG de înaltă performanță.

Le suntem recunoscători partenerilor noștri pentru mobilizarea de care au dat dovadă. Doar 
unindu-ne eforturile, vom reuși să învingem pandemia. 

„Această criză este atât un 
pericol, cât și o oportunitate. 
O șansă pentru a avea grijă 
de cei mai vulnerabili, de a ne 
mobiliza pentru siguranța și 
binele oamenilor din jur, de a 
găsi prieteni și parteneri pentru 
o luptă comună.  Acest lucru  a 
reunit – CCF Moldova și Fundația 
Coca-Cola – într-o luptă pentru 
viitorul nostru, o speranță 
pentru umanitate”, a menționat 
Liliana Rotaru, președintele  
CCF Moldova.
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Campanie de colectare 
de fonduri  lansată 
de EBA Moldova 
în colaborare cu 
CCF Moldova

În primăvara anului 2020 am lansat împreună cu partenerii noștri Asociația Businessului 
European o campanie de colectare de fonduri, pentru a susține sistemul medical să facă 
față circumstanțelor deloc ușoare. Scopul mobilizării a fost să îndemnăm oamenii să 
doneze pentru a achiziționa echipamente medicale pentru spitalele ce vor interna persoane 
confirmate COVID-19. La apelul nostru de solidaritate, au reacționat mai multe companii 
membre ale asociației, dar și persoane fizice. Printre ei a fost și Amabasadorul Uniunii 
Europene la Chișinău, Peter Michalko, care a oferit o contribuție personală generoasă. 

Campania a durat 2 luni, între 15 martie – 15 mai, și în total am adunat 291 500 de lei, bani 
cu care am cumpărat accesorii și echipament  de importanță primordială, pentru spitalele 
implicate în lupta cu COVID-19. 
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CHELTUIELI 

Cheltuieli proiecte
Formarea profesională și asistența tehnică € 228’186.00
Dezvoltarea și crearea de servicii sociale € 64’798.00
Prevenirea separării copilului de familie € 156’798.00
Reintegrarea familială a copiilor din instituții € 148’121.00
Lobby and awareness rasing   € 151’108.00
Susținerea  sistemului medical din 
R.Moldova în lupta cu  COVID-19 € 148’615.00

Cheltuieli administrative 14%    € 145’244.00

TOTAL Cheltuieli     € 1’042’870.00

 

86 %                     14 %
Cheltuieli proiecte                         Cheltuieli Administrative

SURSE DE VENIT 

Fonduri din rețeaua internațională   € 751’824.00

Fonduri atrase din Republica Moldova   € 305’102.00

   din care: 

   Sponsorizări de la companiile private   € 197’460.00

   Donații în natură     € 3’824.00

   Persoane fizice      € 19’793.00

   Evenimente/ campanii     € 80’762.00

   Fonduri din Redirecționarea a 2% din impozit 
   pe venit anul 2018     € 3’263.00

TOTAL        € 1’056’926.00

RAPORT FINANCIAR 
ANUAL 2020

28.87 %                           71.13 %
Fonduri atrase din Moldova                         Fonduri atrase din rețeaua internațională
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SUSȚINĂTORI
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MULȚUMIRI 
SPECIALE 

În 2020, 6 oameni cu inima mare – 

Ambasadorul CCF Moldova Iulian 

Bercu, Stefano Iannucci, Ana 

Cazacu, Tanya Valachi, Natalia 

Neagu și Galina Rotaru – și-au dăruit 

ziua lor de naștere. Prin gestul lor 

frumos au salvat 26 de copiii de 

la separarea lor inutilă de părinți. 

Astfel de acțiuni generoase ne umplu 

sufletul de speranță. 

Le mulțumim!
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A
Aura Revenco
Anatol Untura
Ana Gorea
Ana Cazacu
Ana Smolnitschi
Alina Andronache
Anatol Guzic
Adriana Arnăut 
Anastasia Sturza
Anca Medrea 
Alina Cebotari
Adrian Ursu
Alexandru Gîncu
Alexandru Pârlea
Anna-Katharina Scheidereiter
Ana Cecan
Ana Daraban
Anatol Untură
Andrei Mocanu
Alex Guțaga
Andrei Valean
Andriano Marian
Alexandru Cernăuțan
Aura Revenco
Alexandru Scobioală

B
Bogdan Pleșuvescu

C
Constantin Lisnic
Cătălin Lungu
Cristina Mastac-Comerzan
Cezara Kolesnik
Ceslav Ciuhrii
Cristina Aramă
Cristina Harea
Cristian Saulea
Corneliu Său

D
Dan Untura
Diana Mocanu
Diana Arnaut
Dan Melnic
Diana Ivanov
Diana Decuseară-Onică
Dana Ciobanu
Diana Pulbere
Diana Varanița
Dorian Berdos 
Dorin Mereuță
Dumitru Niculăiță

E
Elena Frunze-Hatman
Eugen Botnaru
Elena Grădinaru
Eugen Gorean
Eugen Bulgaru
Elena Bancilă
Eugeniu Procopi
Eugen Boico

MULȚUMIRI 

Parteneri media principali: 

TV8

Agora.md    

ea.md   
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G
Gabi Marcu
Galina Vieru
Ghenadie Gâlcă
George Teodorescu

I
Ilinca Avram
Inna Colbasiuc
Ivanka Costru
Ilie Chirtoacă
Iulia Bogușevschi
Iulian Bercu 
Irina Ghelbur 
Ion Sturza 
Ionică Dicusari 
Iosif Ienei

K
Katherina Pasikovsky
Krassimir Savov

L
Lilia Ojovan
Ludmila Gheorghiță
Lucia Berdos
Lucia Gariuc
Lili Lozan
Lorina Cernogal
Lidia Nafornița
Lorena Bogza
Lucian Danileico

M
Mariana Rufa
Mariana Dahan
Mama in. Ie
Mihai Colinn
Maria Marian 
Marcel Lazăr
Mirela Chiriac Bulgaru

N
Natalia Neagu
Natalia Lefter (Andrei)
Natalia Gârbu
Nicu Țurcanu
Natalia Madan
Nadia Darie
Natalia Barbu
Natalia Luncaș-Ionel
Nina Lefter
Natalia Șveț
Natalia Luncaș-Ionel 
Natalia Neagu 
Natalia Năstas
Nicolae Tricolici

O
Oleg Ursan 
Olesea Nastas
Olga Melniciuc 
Olga Holban 
Otilia Drăguțanu

MULȚUMIRI 

Parteneri media: 

TVR Moldova   

Jurnal TV   

Pro Tv   

Publika Tv    

Prime   

TV Moldova 1   

Tezaur TV  

Radio Europa Liberă   

Radio Chișinău   

Radio Noroc   

Radio ZUM   
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P
Petru Hadârcă
Pasha Parfeni

R
Răzvan Ursu 
Ruslan Cojocaru 
Rusanda Panfili 
Roman Batin
Roman Rybaleov
Rusanda Cebotari

S
Stela Moldovanu
Stefano Iannucci
Stela Botez
Sandu Scobioală
Silvia Lunevi
Sorin Bălănel
Svetlana Dogotaru

T 
Tatiana Valachi
Tinka și Oleg Mardari
Tatiana Țâbuleac

V
Valentina Vidrașcu 
Valentina Nafornița 
Vasile Botnaru 
Veronica Arpintin 
Victor Bostan 
Vitalie Braniște 
Vitalie Chiperi
Vitalie Corniciuc 
Vlad Babenco 
Valeriu Arnăutu 
Valentin Moscalu
Valeriu Briciuc

MULȚUMIRI 

Parteneri media: 

News.yam.md   

Diez.md   

Unimedia.md     

Sputnik.md   

Unica.md 

Suntparinte.md   

Mama.md    

Mamaplus.md    

ipn.md    

zdg.md  

Credite foto: 
Ion Buga
Roxana Cușnir
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WWW.CCFMOLDOVA.ORG

CONTACTE:

Chișinău, str. Pușkin 16, of. 5, MD 2012

+ 373 22 23 25 28 / + 373 22 24 32 26

contact@ccfmoldova.org

www.ccfmoldova.org


