
CONTACT

2021
Noiembrie 

CATALOGUL 
ASOCIAȚIILOR 
OBȘTEȘTI 
de pe malurile stâng și drept 
ale Nistrului



„Catalogul asociaţiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale 
Nistrului 2021” a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea 
încrederii pe ambele maluri ale Nistrului prin îmbunătăţirea 
capacităţilor locale și apărarea drepturilor omului”, implementat de 
Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu Centrul naţional de 
asistenţă și informare a ONG-urilor din Moldova ”CONTACT”.

Catalogul este elaborat în baza informaţiei prezentate de organizaţiile 
înseși. Lista organizaţiilor nu poartă un caracter exhaustiv; în 
catalog sunt incluse doar organizaţiile ce și-au exprimat interesul 
în acest sens. 

Prezentul catalog conţine informaţia actualizată cu regularitate cu 
referire la organizaţiile de pe malul stâng al Nistrului, care poate fi 
accesată pe pagina web a centrului de informaţii juridice „Apriori” 

 https://apriori-center.org/resource_center/

Conţinutul prezentei publicaţii a fost elaborat cu sprijinul Misiunii 
Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
în Republica Moldova. În pofida faptului că prezenta publicaţie 
a fost elaborată cu atenţie cuvenită, OSCE nu-și va asuma 
responsabilitatea pentru conţinutul acesteia. Toate convingerile, 
încheierile, interpretările, opiniile, imaginile grafice, concluziile și 
alte informaţii  aparţin în exclusivitate autorilor și nu reflectă în 
mod necesar poziţia oficială a OSCE și/sau a statelor participante. 

https://apriori-center.org/resource_center/
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol
 www.apriori-center.org

 aprioricenter
 aprioritiraspol

 ИПЦ „Априори”
 info@apriori-center.org

DATELE DE CONTACT:

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE

„Apriori” (Априори)

Abreviere: PNP CIJ „Apriori”
Președintele: Dunaev Evghenii Efimovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă);
• Domeniul informativ și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoane și grupuri de persoane care au întâmpinat dificultăţi în exercitarea drepturilor 

lor în domeniul libertăţii de informare, de întrunire și de asociere pe teritoriul 
Transnistriei; 

• Persoane interesate de dezvoltarea societăţii civile în Transnistria și de îmbunătăţirea 
situaţiei privind drepturile și libertăţile omului în Transnistria.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Serviciul juridic - menit să apere drepturile omului și libertăţile sale (în primul rând 

libertatea de informare, de întrunire și de asociere) prin toate mijloacele juridice și 
publice de protecţie disponibile atât în Transnistria, cât și în afara acesteia; 

• Serviciu de informare – are drept scop sprijinirea serviciului juridic în procesul de 
apărare a drepturilor și libertăţilor, precum și dezvoltarea jurnalismului civic și 
extinderea cunoștinţelor cititorilor despre activităţile din domeniul drepturilor omului 
realizate în Transnistria, precum și reflectarea subiectelor și evenimentelor importante 
din punct de vedere social care sunt ignorate/insuficient reflectate de către instituţiile 
media locale mari; 

• Activităţi educaţionale aprofundate în domeniul  aspectelor juridice prin intermediul 
prelegerilor și mass-media.

https://apriori-center.org/resource_center/
https://www.facebook.com/aprioricenter
https://vk.com/aprioritiraspol
https://www.youtube.com/channel/UCwrjKGVN5DPdu-PYlKH9IAg
mailto:info%40apriori-center.org?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Dubăsari, 
 str. Verșigori, 6

 + 373 778 52377; 
 + 373 693 59174

 anna.brigat@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ 

„Havuzul Mare” (Большой фонтан)

Abreviere: GI „Havuzul mare”
Conducător: Brijataia Anna Nicolaevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă);
• Domeniul informaţional și de cultură. Cultură; 
• Activitate de caritate, susţinerea persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul;
• Adolescenţii;
• Cadrele didactice.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Voluntariatul social;
• Voluntariatul ecologic;
• Voluntariatul corporativ;
• Organizarea activităţilor informative în domeniul drepturilor copilului; 
• Informarea adolescenţilor despre drepturile lor.

mailto:anna.brigat%40gmail.com?subject=


 11  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Odesskaia, 73

 + 373 533 89977
 Linia fierbinte: 0 800 88888  
 Теlefon de încredere: 
 0 800 99800  

 www.ngointeraction.org
 www.wcepartnership.org

 interaction2002@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: AO „Interacţiune”
Președintele: Mașnic Veronica Ștefan
Directorul Executiv: Alistratova Oxana Stepanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă, combaterea violenţei în familie, traficul de persoane);
• Activitate de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile; 
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Victimele violenţei în familie;
• Victimele traficului de persoane;
• Migranţii aflaţi în situaţii dificile în străinătate; 
• Migranţii potenţiali și persoanele dislocate intern; 
• Persoanele ce se regăsesc în situaţii dificile de viaţă; 
• Persoanele afectate de sărăcie și care necesită stringent susţinere (orfanii, persoanele cu 

dizabilităţi, persoanele în etate); 
• Serviciile sociale, funcţionarii de stat, antreprenorii; 
• Instituţiile de educaţie; 
• Asociaţiile obștești, grupele de iniţiativă din satele și orașele Transnistriei, Găgăuziei și 

raioanele Moldovei.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programul “Campaniile de informare și advocacy” este elaborat și implementat ca o măsură 

necesară pentru a preveni discriminarea în bază de gen în societate, prevenirea traficului de 
persoane și a violenţei în familie. Domeniile principale de activitate:

 – Apărarea drepturilor omului;
 – Prevenirea traficului de persoane și a migraţiei ilegale;
 – Prevenirea violenţei domestice;
• Programul „Granturile mici pentru ONG-uri” – influenţează dezvoltarea societăţii civile, 

facilitează o responsabilitate socială sporită precum și promovează activitatea de voluntariat în 
rândul tineretului și participarea activiștilor civici în consolidarea socio-culturală a comunităţilor 
locale. Asistenţa în aceste domenii este acordată sub formă pecuniară și nepecuniară;

• Programul „Femeile. Copiii. Persoanele în etate” – presupune activităţi de coordonare a 
parteneriatului non-profit neformal dintre organizaţiile de pe malurile drept și stâng ale 
Nistrului. Ideea de bază este abordarea inter-generaţii în planificarea și implementarea 
proiectelor și programelor cu context social.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ PENTRU APĂRAREA 
DREPTURILOR SOCIAL-ECONOMICE ȘI CULTURALE 
ALE OMULUI, FAMILIEI ȘI COPILULUI  

„Interacţiune” (Взаимодействие)

http://www.ngointeraction.org
http://www.wcepartnership.org
mailto:interaction2002%40mail.ru?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Rîbniţa, 
 str. Chirov, 145 (etajul 1)

 + 373 555 43740; 
 + 373 777 08499; 
 + 373 687 38406

 www.vialex.su
 ipc.vialex@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: CIJ „VIALEX”
Președintele: Purahina Olga Vasilievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă, asistenţa juridică, violenţa în familie);
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Locuitorii or. Rîbniţa și raionului Rîbniţa;
• Persoanele ce se regăsesc în situaţii cotidiene dificile;
• Grupele de iniţiativă din or. Rîbniţa și raionul Rîbniţa;
• Persoanele cu dizabilităţi și membrii familiilor acestora.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consolidarea unei poziţionări sociale active a locuitorilor pentru protejarea drepturilor 

și libertăţilor sale;
• Asistenţa juridică a locuitorilor or. Rîbniţa și a raionului Rîbniţa;
• Susţinerea persoanelor cu posibilităţi limitate și a membrilor familiilor acestora;
• Profilaxia fenomenului de violenţă în familie.

CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE  

„VIALEX” (ВИАЛЕКС)

http://www.vialex.su
mailto:ipc.vialex%40gmail.com?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, 
 str. Suvorov, 64

 + 373 777 19544  aglaida2000@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: AO „Poziţia civică”
Președintele: Stucalo Alexandr Nicolaevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Societatea civilă;
• Categoriile vulnerabile ale populaţiei;
• Tineretul.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor și libertăţilor omului în domeniul activităţii instituţiilor mass-media;
• Acordarea asistenţei materiale persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea în rândul tineretului a sentimentului de patriotism și participare civică.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ DIN OR. BENDER  

„Poziţia civică” (Гражданская позиция)

mailto:aglaida2000%40mail.ru?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 s. Parcani, 
 str. Comsomolscaia, 86

 373 778 52354  dobreluba@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: PNP „Femeia astăzi”
Președintele: Obrucicova Liubovi Dmitrievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (violenţa în familie).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile;
• Copiii;
• Tineretul.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Facilitarea activismului civic al femeilor;
• Profilaxia transmiterii HIV/SIDA;
• Îmbunătăţirea sănătăţii reproductive, educaţia civică și spiritual-morală a tineretului 

prin conservarea și dezvoltarea culturii bulgare.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„ASISTENŢĂ ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI SOCIALE 
A FEMEILOR, COPIILOR ȘI TINERETULUI DIN S. PARCANI

„Femeia astăzi” (Женщина сегодня)

mailto:dobreluba%40mail.ru?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 or. Tiraspol, str. 1 Mai, 2  + 373 777 71622  eff.justice@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: MS „Protecţia drepturilor de proprietate și sociale ale fermierilor” 
Președintele: Popovschii Stepan Gheorghievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică, societatea civilă).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Membrii fostelor colhozuri.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor la cota de pământ;
• Elaborarea proiectelor de acte normative, care reglementează dreptul la cotele de pământ.

MIȘCAREA SOCIALĂ „PROTECŢIA DREPTURILOR 
DE PROPRIETATE ȘI SOCIALE ALE FERMIERILOR   

„Uniunea fermierilor” 
(Крестьянский союз)

mailto:eff.justice%40gmail.com?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol
 smi.pridnestrovie@gmail.com

 + 373 777 22320 
 + 373 686 81861

 www.mediacenter.md
 www.pitkamnet.mediacenter.md

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: Centrul Media
Directorul executiv: Doroșenco Luiza Lavrovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Jurnaliștii;
• NGO;
• Victime ale torturii și a relelor tratamente;
• Femeile rdome.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea, apărarea drepturilor omului;
• Contracararea utilizării torturii și a relelor tratamente;
• Creșterea nivelului profesional al jurnaliștilor și managerilor de PR ai ONG-urilor; 
• Dezvoltarea jurnalismului civic; 
• Consolidarea și dezvoltarea ONG-urilor.

PARTENERIATUL NON-PROFIT   

„Centrul Media al Transnistriei” 
(Медиа центр Приднестровья)

mailto:smi.pridnestrovie%40gmail.com?subject=
http://www.mediacenter.md
http://www.pitkamnet.mediacenter.md
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

Abreviere: FB „Universul oportunităţilor egale” 
Directorul: Cuzuc Dmitrii Ivanovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile persoanelor încadrate în gradul de invaliditate (la un mod independent de 

viaţă, dreptul la respectul demnităţii umane a acestor persoane).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele încadrate în grade de invaliditate în bază de diverse forme nosologice de 

maladii;
• Comunitatea locală;
• Elevii instituţiilor școlare generale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Asistenţă în soluţionarea problemelor ce ţin de calificarea profesională, recalificare 

profesională, încadrare în câmpul muncii, reabilitare și abilitare socială și profesională;
• Susţinerea învăţământului incluziv,
• Acordarea asistenţei pentru persoanele încadrate în grad de invaliditate în domeniul 

dezvoltării abilităţilor artistice, ocuparea cu exerciţii de educaţie fizică, sport;
• Mediul accesibil și design universal;
• Dezvoltarea capacităţii de lideri în rândul adolescenţilor încadraţi în gradul de invaliditate;
• Activitatea de informare și organizarea campaniilor de informare;
• Ecoul Festivalului cinematografic despre viaţa persoanelor încadrate într-un grad de 

invaliditate “Filmul fără bariere”;
• Contribuirea la elaborarea diverselor programe și în elaborarea proiectelor de acte 

normative cu referire la persoanele încadrate în grad de handicap.

FUNDAŢIA DE CARITATE PENTRU ASISTENŢĂ 
ÎN DOMENIUL REABILITĂRII ȘI SOCIALIZĂRII 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII    

„Universul oportunităţilor egale” 
(Мир равных возможностей)

 or. Bender, 
 str. Gorkii, 4, ap. 21

 + 373 777 57659; 
 + 373 681 44845

 rbf.mrv.pmr@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:rbf.mrv.pmr%40gmail.com?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 raionul Slobozia, s. Ternovca, 
 str. Naberejnaia, 11

 +373 777 91157
 marva_10@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

PARTENERIATUL NON-PROFIT: 
„CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI DE DREPT 

„Motivaţie” (Мотивация)

Abreviere: PNP „CASD „Motivaţie”
Președintele: Iasicova Marina Feodorovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societate civilă);
• Domeniul informativ-educaţional. Cultură;
• Sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunitatea locală;
• Tineretul;
• Persoanele cu dizabilităţi, părinţii și familiile acestora;
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile;
• Actorii din domeniul culturii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Instituirea și consolidarea unei societăţi civile active;
• Sporirea nivelului de abilitare juridică a locuitorilor, dezvoltarea diplomaţiei civice;
• Formarea unei poziţionări civice active de apărare a drepturilor și libertăţilor;
• Organizarea de campanii informative și educative în domeniul protecţiei drepturilor 

omului, artei și diversităţii culturale;
• Apărarea drepturilor și ridicarea nivelului de informare, integrarea în societate a 

persoanelor cu dizabilităţi;
• Asigurarea egalităţii de șanse pentru tineretul din sate, orientarea vocaţională și 

integrarea tineretului; 
• Programul de dezvoltare culturală;
• Educaţie, informare, consultare;
• Agroturismul.

mailto:marva_10%40mail.ru?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

Abreviere: ONG „Institutul independent de drept și societate civilă”
Directorul executiv: Rotari Vitalii Victorovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică, societatea civilă).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile;
• Societatea civilă;
• Locuitorii localităţilor rurale;
• Studenţii;
• ONG-urile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor omului;
• Restabilirea păcii și a dialogului intercultural;
• Dezvoltarea diplomaţiei civice;
• Consolidarea unei societăţi civile active;
• Promovarea libertăţii de exprimare.

ORGANIZAŢIA NON-GUVERNAMENTALĂ     

„Institutul independent de drept 
 și societate civilă” 
(Независимый институт права 
 и гражданского общества)

 or. Tiraspol, 
 str. Vosstania, 103

 + 373 777 52147
 ILCS@mail.ru

 www.law-civilsociety.com
 www.ngo-portal.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:ILCS%40mail.ru?subject=
http://www.law-civilsociety.com
http://www.ngo-portal.com
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

PARTENERIATUL NON-PROFIT “CENTRUL DE DEZVOLTARE 
ȘI SPRIJIN A INIŢIATIVELOR CIVICE  

„Rezonanţă” (Резонанс)

Abreviere: PNP „Centrul „Rezonanţă”
Directorul: Goncear Alexandr Iurievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile femeilor;
• Mobilizarea comunităţilor;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile și fetele din categoriile de risc;
• ONG-urile și grupurile de iniţiativă;
• Comunităţile rurale;
• Tineretul.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programul de dezvoltare a potenţialului de realizare a drepturilor și consolidarea 

statutului femeilor din Transnistria (prevenirea răspândirii fenomenului, precum și lucrul 
cu efectele violenţei în familie și a traficului de persoane, apărarea drepturilor femeilor);

• Centrul de asistenţă femeilor în situaţii de criză; 
• Programul de abilitare economică pentru femei;
• Programul de consolidare a capacităţilor instituţionale a organizaţiilor non-profit și a 

dezvoltării regionale;
• Departamentul de programe și proiecte de cercetare;
• Instruirea jurnaliștilor privind metodele de informare non-discriminatorie a tematicilor 

ce ţin de egalitatea de gen și violenţa în familie.

 or. Tiraspol, 
 str. Lenin, 17, c/p 594

 www.resonancengo.org
 ngoresonance
 civicinitiatives@gmail.com

 + 373 533 44411;
 + 373 777 51482
 Centrul de criză: + 373 533 44415
 Linia de informare gratuită privind 
 violenţa în familie: 0 800 44000 

DATELE DE CONTACT:

http://www.resonancengo.org
https://www.facebook.com/ngoresonance
mailto:civicinitiatives%40gmail.com?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

Abreviere: PNP „Promovarea justiţiei eficiente”
Directorul: Popovschii Stepan Gheorghievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţa juridică). 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cărora le este lezat dreptul la un proces echitabil.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Reprezentarea în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

PARTENERIATUL NON-PROFIT    

„Promovarea justiţiei eficiente”  
(Содействие эффективному правосудию)

 or. Tiraspol, str. 1 Mai, 2  + 373 777 71622  eff.justice@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:eff.justice%40gmail.com?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Odesa, 73

 + 373 533 89977 
 + 373 777 24713

 socialaspect
 socialaspect@bk.ru

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: PNP „Aspectul social”
Președintele: Petrova Elena Valerievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• ONG-urile și grupurile de iniţiativă;
• Organele administraţiei publice locale;
• Organizaţiile internaţionale;
• Persoanele fizice și cercetătorii;
• Instituţiile mass-media din Transnistria.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Organizarea meselor rotunde, a seminarelor și discuţiilor publice;
• Sprijinul informativ al consolidării iniţiativelor civice;
• Informarea populaţiei cu referire la serviciile, acordate de organizaţiile non-profit din 

Transnistria;
• Distribuirea informaţiei social utile pe platformele mass-media.

PARTENERIATUL NON-PROFIT „AGENŢIA DE INFORMARE    

„Aspectul social” (Социальный аспект)

mailto:socialaspect%40bk.ru?subject=
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Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 or. Rîbniţa, 
 str. Chirova, 148/3

 + 373 778 99000;
 + 373 778 48080;
 + 373 685 11769

 www.npsprav.com
 yristpmr@ya.ru

 spravdlr@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Abreviere: Centrul de asistenţă juridică „Echitate”
Directorul executiv: Dobrovolschii Vladimir Arcadievici 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cu venituri insuficiente;
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor; 
• Socială;
• Educativă.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ

„Echitate” (Справедливость)

mailto:yristpmr%40ya.ru?subject=
mailto:spravdlr%40gmail.com?subject=
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Abreviere: ȘTCP
Conducător știinţific: Dirun Anatolii Victorovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Experţii; 
• Cadrele știinţifice;
• Aspiranţii la catedră;
• Cercetătorii în domeniul știinţelor politice, sociale și economice; 
• Studenţii; 
• Activiștii civici;
• Grupurile de iniţiativă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Efectuarea expertizelor sociale;
• Efectuarea cercetărilor empirice;
• Organizarea discuţiilor publice; 
• Organizarea vizitelor știinţifice (educaţionale) pentru cercetătorii din străinătate; 
• Instruirea societăţii civile.

Școala a cercetărilor 
politice din Tiraspol 
(Тираспольская школа 
политических исследований)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. 25 octombrie, 104, et. 2.

 +373 777 11831  www.tsps.su
 tiraspolsps@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.tsps.su
mailto:tiraspolsps%40gmail.com?subject=
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Abreviere: PNP CAJS „Participare”
Directorul: Balan Alexei Olegovici 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (drepturile persoanelor cu dizabilităţi);
• Antreprenoriat social;
• Dezvoltare economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Femeile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor și lărgirea spectrului de oportunităţi pentru persoanele cu 

dizabilităţi;
• Crearea unui mediu accesibil;
• Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru persoanele cu dizabilităţi.
• Apărarea drepturilor și abilitarea femeilor.

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, 
 str. Sovetscaia, 32, ap. 15

 +373 777 89290  ngoparticipation@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ

„Participare” (Участие)

mailto:ngoparticipation%40gmail.com?subject=
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Abreviere: „Șatra de pe Nistru”
Directorul: Damaschin Gheorghii Vasilievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (apărarea drepturilor romilor);
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Protecţia sănătăţii publice și promovarea modului sănătos de viaţă;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele de etnie romă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consolidarea romilor, care locuiesc pe teritoriul Transnistriei, pentru realizarea și 

protecţia drepturilor civile, economice, sociale, culturale și a altor drepturi și libertăţi 
legitime, a demnităţii și apartenenţei etnice a romilor; 

• Contribuirea în realizarea necesităţilor naţional-culturale și spirituale a persoanelor de 
etnie romă;

• Asigurarea unor condiţii optime pentru renașterea și dezvoltarea patrimoniului spiritual, 
cultural și educaţional a romilor;

• Contribuirea la consolidarea bunăstării și ridicarea nivelului și calităţii vieţii romilor 
prin intermediul educaţiei, încadrarea la locul de muncă, antreprenoriat, inclusiv prin 
încadrarea socială, crearea locurilor de muncă, promovarea unui mod de viaţă sănătos;

• Renașterea tradiţiilor lingvistice, culturale și spirituale a romilor, conservarea unicităţii 
etnice a romilor.

PARTENERIATUL NON-PROFIT „DIASPORA ROMILOR    

„Șatra de pe Nistru” (Шатер на Днестре)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol  +373 779 53799  www.shaternadnestre.org
 diaspora.romov@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.shaternadnestre.org
mailto:diaspora.romov%40gmail.com?subject=
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Abreviere: AO „Acolada”
Președintele: Stepanova Alexandra

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educativ. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Locuitorii raionului Dubăsari și a orașului Dubăsari, reprezentanţii asociaţiilor publice;
• Pictorii, muzicienii, artiștii, psihologii;
• Tineretul;
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile ale societăţii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Activitatea informativă juridică;
• Informarea, consultarea, instruirea;
• Cultură;
• Organizarea activităţilor de informare și instruire în domeniul drepturilor omului, artei și 

diversităţii culturale;
• Clubul civic “Nr. 19” – platforma deschisă pentru organizarea unui spectru larg de 

activităţi. Proiectul este orientat pe promovarea drepturilor omului și susţinerea 
iniţiativelor civice și culturale.

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Dubăsari, 
 str. Lomonosova, 39/6 

 + 373 778 68389; 
 + 373 697 76502

 anamanzumi@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ    

„Acolada” (АККОЛАДА)

mailto:anamanzumi%40gmail.com?subject=
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Abreviere: PNP CDIS „Lumea activă”
Președintele: Bodarev Ruslan Nicolaevici
Vicepreședintele: Iușin Iulii Anatolievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informativ și educativ. Cultură;  
• Sportul și turismul, promovarea modului sănătos de viaţă; 
• Susţinerea persoanelor din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul, studenţii;
• Locuitorii din localităţile rurale;
• ONG-urile, grupurile de iniţiativă și comunităţile locale;
• Liderii și activiștii;
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Asigurarea oportunităţilor egale pentru tinerii din sate, orientarea vocaţională și 

integrarea tineretului;
• Programul de dezvoltare în domeniul sportului și culturii a populaţiei;
• Agroturismul;
• Promovarea principiilor de parteneriat în soluţionarea problemelor populaţiei.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INIŢIATIVELOR 
SOCIALE ȘI CULTURALE DIN ORAȘUL DUBĂSARI    

„Lumea activă” (Активный мир)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Dubăsari
 www.aktivnyjmir.ru 
 po4ta@aktivnyjmir.ru  

 Bodarev Ruslan 
 + 373 69 437350 (Viber)  
 Iușin Iulii 
 + 373 778 84351 (Viber, WhatsApp)

DATELE DE CONTACT:

http://www.aktivnyjmir.ru
mailto:po4ta%40aktivnyjmir.ru?subject=
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Abreviere: PNP „Asociaţia Managerilor Culturali”
Președinte: Neveliscaia Olga Ghenadievna
Director executiv: Goncear Stanislav

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură. 
• Dezvoltarea activităţilor de voluntariat; 
• Antreprenoriat social;
• Dezvoltare economică. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Managerii culturali de diverse direcţii și tipuri de activităţi.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consolidarea capacităţilor profesionale ale lucrătorilor din sfera culturii, educaţiei și 

turismului;
• Conservarea, promovarea și salvgardarea patrimoniului cultural, istoric și turistic; 
• Cercetare și activităţi jurnalistice; 
• Organizarea de evenimente socio-culturale, festivaluri, concursuri.

PARTENERIAT NON-PROFIT    
„Asociaţia Managerilor Culturali”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, 
 str. 40 ani de la Victorie, 42, oficiul 124

 + 373 777 50069
 cultura.association@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:cultura.association%40gmail.com?subject=
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Abreviere: AO CCBT „Renașterea bulgară”
Președintele: Nicolaev Andrei Nicolaevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informare și educaţie. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Grupurile etnice bulgare, care locuiesc pe malul stâng al Nistrului: ONG-urile, grupurile 

de iniţiativă (GI) și persoanele de etnie bulgară;
• Tineretul din satele raionului Slobozia (și nu doar);
• Învăţătorii din localităţi rurale (și nu doar);
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Societatea civilă din Transnistria.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consolidarea reprezentanţilor din diaspora bulgărească din Transnistria ca parte a AO 

CCBT „Renașterea bulgară”;
• Studierea, conservarea culturii bulgare din regiune, dezvoltarea și informarea despre 

patrimoniul cultural;
• Crearea contactului cu grupurile etnice (numărul acestora fiind de circa 40);
• Instruirea, consultarea, asistenţa juridică;
• Crearea Reţelei de Instruire Socială (RIS).

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ 
„COMUNITATEA DE CULTURĂ BULGARĂ DIN TRANSNISTRIA

„Renașterea bulgară” 
(Болгарское возрождениe)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 s. Parcani, 
 str. Șoseaua Tiraspol, 25 

 + 373 557 31419 
 + 373 777 87932

 balkan.org@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

mailto:balkan.org%40mail.ru?subject=
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Abreviere: PNP ACA „Dniester Enterprises”
Directorul: Polișciuc Inna Nicolaevna

 
 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Dezvoltarea economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Conducătorii și managerii principali ai ONG-urilor, activiștii și populaţia cu iniţiativă;
• Antreprenorii, startup-urile, antreprenorii din domeniul social.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consultare, expertizare;
• Organizarea seminarelor de instruire în diverse domenii și tipuri de activitate ale 

ONG-urilor și GI;
• Organizarea evenimentelor, conferinţelor online și a seminarelor;
• Școala online pe diverse domenii de orientare vocaţională și recalificare, ridicarea 

calificării profesionale;
• Monitorizarea strategică a organizaţiilor.

PARTENERIATUL NON-PROFIT
„AGENŢIA DE CONSULTARE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI

„Dniester Enterprises” 
(Днестр Энтерпрайзис) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, str. Lazo, 16
 abc.dnestr@yandex.ru
 ДиТОК АДК ДЭ

 + 373 777 58081 
 + 373 607 16865

 Дистанционные 
технологии обучения 

 и коммуникаций

DATELE DE CONTACT:

mailto:abc.dnestr%40yandex.ru?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC4PibBVjPy-PsNZR_JsvSoQ
https://www.facebook.com/groups/458447374751716
https://www.facebook.com/groups/458447374751716
https://www.facebook.com/groups/458447374751716
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Abreviere: Mișcarea socială „Patrimoniul” 
Președintele: Petcov Andrei Fiodorovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informare și educaţie. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Toţi locuitorii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Protejarea patrimoniului cultural al Transnistriei;
• Identificarea monumentelor noi de istorie;
• Crearea unui mediu urbanistic „fără bariere”;
• Propagarea și popularizarea patriotismului urban;
• Elaborarea rutelor turistice.

MIȘCAREA SOCIALĂ DE URBANISTICĂ ȘI ISTORICUL URBAN    

„Patrimoniul” (Достояние)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 raionul Slobozia, 
 s. Parcani, str. Blagoev, 4 

 + 373 775 60971  www.urbantiraspol.ru
 dostoyanie.pmr@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.urbantiraspol.ru
mailto:dostoyanie.pmr%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP ADESC „Paragon”
Directorul: Goncear Stanislav Iurievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Dezvoltarea economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul;
• Managerii din domeniul culturii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programul de dezvoltare a abilităţilor profesionale pentru managerii din domeniul 

culturii;
• Programul de dezvoltare social-financiară a tineretului, a comunităţilor;
• Orientarea vocaţională, pregătirea vocaţională și integrarea tineretului;
• Dezvoltarea comunităţilor.

PARTENERIATUL NON-PROFIT
„AGENŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ

„Paragon” (Парагон) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, str. Bălţi, 35  + 373 697 53134  paragon.bender@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:paragon.bender%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO «SIGP»
Conducător: Gornostali Alexandr Petrovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul educaţional și informaţional. Cultură;
• Ecologie și turism.  

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunitatea de cercetători; 
• Managerii de cultură și învăţământ din regiunea podnestrovia; 
• Sectorul tineretului și turismului din regiunea podnestrovia. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Cercetare știinţifică;
• Educaţie; 
• Turism; 
• Drepturile omului (sectorul patrimoniului istoric și cultural). 

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Societatea istorică și geografică
 din Podnestrovie”

 or. Tiraspol  + 373 778 76186  podnestrigo2018@list.ru
 STALKERTIRAS

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

mailto:podnestrigo2018%40list.ru?subject=
https://www.facebook.com/STALKERTIRAS
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Asociaţia regională a laboratoarelor de creaţie, meserii și meșteșuguri” 
Directorul: Neveliscaia Olga Ghenadievna
Contabil: Boicova Anastasia

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Meșterii și meșteșugarii, ce-și cunosc ramura de meșteșug;
• Copiii, tineretul, persoanele în etate;
• Persoanele cu dizabilităţi.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Crearea unui conglomerat de meșteșuguri în scopul conservării, renașterii și popularizării 

tradiţiilor naţionale, a meșteșugurilor, meseriilor;
• Asistenţă în reuniunea meșterilor și meșteșugarilor de arte decorative din diverse 

localităţi, pentru a le asigura un acces mai ușor la pieţele de realizare a produselor 
meșteșugărești, precum și asigurarea bazei informative juridice privind actele normative 
și vocaţionale relevante domeniului;

• Activităţi de lobby în domeniul intereselor meșterilor și meșteșugarilor;
• Organizarea de cursuri, seminare, instruiri și mese rotunde pentru meșterii de arte 

decorative începători și cu experienţă în domeniu, cu scopul de a asigura promovarea și 
vânzarea produselor muncii lor;

• Ridicarea calificării profesionale în funcţie de domeniile de meșteșug, afirmarea calităţii 
de experţi a meșterilor și meșteșugarilor;

• Organizarea expoziţiilor tematice, concursurilor, iarmaroacelor, festivalurilor în regiune și 
pe diverse platforme online;

• Propagarea oportunităţilor de alăturare la breasla și tradiţia meșteșugarilor, tematica 
transpunerii abilităţilor sale de meserie în resurse financiare, sub formă de angajare la un 
loc de muncă și crearea propriei întreprinderi.

PARTENERIATUL NON-PROFIT

“Asociaţia Regională a laboratoarelor 
e creaţie, meserii și meșteșuguri” 
Региональная Ассоциация творческих 
лабораторий, промыслов и ремёсел)

 or. Bender, str. Lazo, 16
 + 373 777 50069; 

 + 373 689 81971
 remeslolab@gmail.com

 www.remeslolab.lp151.com
 Региональная Ассоциация 

ремесленников и 
мастеров Приднестровья

 Региональная 
Ассоциация творческих 
лабораторий

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:remeslolab%40gmail.com?subject=
http://www.remeslolab.lp151.com
https://www.facebook.com/ratlpr
https://www.facebook.com/ratlpr
https://www.facebook.com/ratlpr
https://vk.com/public123675476
https://vk.com/public123675476
https://vk.com/public123675476
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Rodoliubeţ”
Președintele: Nicolaev Andrei Nicolaevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul rural;
• Formatori și pedagogi tineri din satele raionului Slobozia;
• Profesorii din Reţeaua de Educaţie Civică;  
• Corpul didactic al școlilor generale, al liceelor, colegiilor, școlilor de educaţie suplimentară 

(muzicale, de pictură etc.);
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (copiii, bătrânii, minorităţile 

naţionale și alte grupuri marginalizate).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Informarea, consultarea și instruirea tineretului în domeniul dezvoltării personale și 

management de organizaţie, susţinerea iniţiativelor civice;
• Cooperarea cu instituţiile de educaţie în chestiunile de dezvoltare artistică, în domeniul 

educaţiei democratice și abilitare juridică a tineretului;
• Studierea, conservarea și promovarea culturii bulgarilor care locuiesc pe malul stâng al 

Nistrului, dezvoltarea relaţiilor interculturale;
• Consolidarea sectorului societăţii civice din Transnistria; crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu ONG-urile din Moldova, Ucraina, Rusia și Bulgaria;
• Apărarea drepturilor minorităţilor naţionale și acordarea asistenţei juridice gratuite;
• Promovarea culturii păcii, a toleranţei, încrederii reciproce dintre tineretul de pe ambele 

maluri ale Nistrului.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ „COMUNITATEA CULTURII BULGARE 

„Rodoliubeţ” (Родолюбец) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 s. Parcani, 
 str. Șoseaua Tiraspol, 25 

 + 373 557 31419; 
 + 373 777 87932

 balkan.org@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

mailto:balkan.org%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CRT „Sinergie”
Președintele: Egorova Oxana Ivanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul, studenţii;
• Organizaţiile non-profit;
• Grupurile de iniţiativă;
• Liderii și activiștii;
• Conducătorii organizaţiilor și asociaţiilor.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programele de dezvoltare pentru tineret;
• Formarea abilităţilor de comportament independent la tineret;
• Promovarea principiilor de parteneriat în soluţionarea problemelor sociale ale populaţiei;
• Contribuirea la o informare sporită juridică în domeniul protecţiei sociale a populaţiei;
• Crearea condiţiilor de cooperare cu diverse organizaţii.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL REGIONAL DE TRAINING 

„Sinergie” (Синергия) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Odesscaia, 73 

 + 373 777 78921; 
 + 373 684 87535

 www.?????
 rtc.synergy@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:rtc.synergy%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP CDC „Teritoriul succesului”
Președintele: Vișnevscaia Aliona Alexandrovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Ecologie și turism;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat;
• Dezvoltarea economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunitatea s. Chiţcani și din raionul Slobozia;
• Tineretul din localităţile rurale;
• Locuitorii din sate din categoriile social-vulnerabile;
• ONG-urile și grupurile de iniţiativă din s. Chiţcani și din raionul Slobozia;
• Organele administraţiei publice locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltarea societăţii;
• Dezvoltarea socială a localităţilor rurale.

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 raionul Slobozia, 
 s. Chiţcani, str. Cotovschii, 33 

 + 373 777 62235; 
 + 373 610 13307

 natalexiservish@inbox.ru

DATELE DE CONTACT:

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL DE DEZVOLTARE CONTINUĂ 

„Teritoriul succesului” 
(Территория успеха) 

mailto:natalexiservish%40inbox.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: GI „UR. Transformarea spaţiilor”
Conducător: Novac Alexandra Arturovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Locuitorii or. Rîbniţa și raionului Rîbniţa; 
• Tineretul.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Modificarea spaţiilor publice prin intermediul intervenţiilor de artă;
• Transformarea spaţiilor pentru ca acestea să corespundă necesităţilor culturale ale 

locuitorilor;
• Educaţia în domeniul cultură (workshop-uri cu artiștii plastici, lucrul cu locuitorii din 

comunitate).

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ „LUCRUL CU SPAŢIILE PUBLICE 

„UR. Transformarea spaţiilor” 
(УР. Трансформация пространствa) 

 or. Rîbniţa, 
 str. Tolbuhina, 17

 + 373 777 44973 
 sanya_09@mail.ru

 URPMR

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:sanya_09%40mail.ru?subject=


 4 0  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Centrul PS și EI din Transnistria”
Președintele: Bomeșco Alexandr Borisovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunitatea pedagogică din Transnistria;
• Părinţii;
• Copiii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Centrul Educaţional „Dezvoltare” – desfășurarea activităţilor educaţionale;
• Editura „Dezvoltare” – elaborarea materialelor educaţionale și metodologice;
• Interacţiunea socială cu comunitatea.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 

„Centrul de programe sociale 
și educaţionale inovatorii din Transnistria”
(Центр инновационных 
образовательных и социальных 
программ Приднестровья) 

 or. Tiraspol, bvd. Muncii, 7, 
 Centrul educaţional 

„Dezvoltare” (Развитие)

 + 373 533 99996; 
 + 373 777 15163 

 www.ciesp.md
 info@ciesp.md

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.ciesp.md
mailto:info%40ciesp.md?subject=


 4 1  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP SNpPMIC «Patru Chei» 
Președinte: Glușenco Alexandr Leontievici 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. 
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Studenţi și tineri creativi;
• Ecologi;
• Comunitatea știinţifică și culturală de pe malurile Nistrului. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Conservarea și popularizarea patrimoniului istoric și cultural de pe malurile Nistrului 

PARTENERIAT NON-PROFIT 
„SOCIETATEA NISTREANĂ PENTRU 
PROTECŢIA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI CULTURALE 

„Patru Chei” 

 or. Tiraspol, 
 banda Hristoforova 8

 + 373 778 34538  4klyucha@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

mailto:4klyucha%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: GI „F.City”
Conducător: Minenco Iaroslav Nicolaevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul creativ, persoanele social active.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltarea regiunii prin intermediul realizării prin activităţi artistice ale locuitorilor;
• Elaborarea și diseminarea content-ului social orientat;
• Turism;
• ART.

 or. Tiraspol  + 373 533 87163; 
 + 373 777 91729

 instalationtv@gmail.com 
 installationgroup@ukr.net

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ 

„FreeCity” 

mailto:instalationtv%40gmail.com?subject=
mailto:installationgroup%40ukr.net?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Alianţa de sănătate publică”
Președintele: Galacenco Irina Alexandrovna
Directorul executiv: Vilihovaia Janna Pavlovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Sănătatea publică și propagarea modului sănătos de viaţă;
• Drepturile omului (asistenţa juridică, HIV/SIDA).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Organizaţiile societăţii civile, a comunităţii, grupele de iniţiativă, care activează în 

domeniul protecţiei sănătăţii publice și domeniile conexe, și reprezentanţii acestora.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Unificarea potenţialului organizaţiilor non-profit și a altor organizaţii din societatea 

civilă pentru ca acestea să contribuie la dezvoltarea și perfecţionarea sistemului de 
protecţie a sănătăţii publice și de protecţie socială;

• Asistenţă în implementarea obiectivelor programelor de dezvoltare ale domeniului 
protecţiei sănătăţii și protecţiei sociale;

• Propagarea unui mod sănătos de viaţă în rândul locuitorilor, profilaxia fumatului, 
narcomaniei, alcoolismului, infecţiei HIV, hepatitei, tuberculozei și altor maladii soci-
al-periculoase;

• Promovarea expertizei în lucrul cu diverse categorii social-vulnerabile ale populaţiei  și 
asociaţiile de pacienţi.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 

„Alianţa de sănătate publică” 
(Альянс общественного здоровья) 

 or. Tiraspol, 
 str. Profsoiuzov, 47

 + 373 777 96207; 
 + 373 779 88839

 alians.zdorovia@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:alians.zdorovia%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Asociaţia de sănătate și sport”
Directorul: Șciuchina Natalia Victorovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile;
• Liderii asociaţiilor publice, grupurile de iniţiativă; 
• Organele asociaţiei publice locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Modul sănătos de viaţă; 
• Antreprenoriatul social; 
• Colaborarea ONG-urilor de pe ambele maluri; 
• Dezvoltarea societăţii civile.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 

„Asociaţia de sănătate și sport” 
(Ассоциация здоровья и спорта) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Pravdi, 21 

 + 373 533 85038; 
 + 373 777 95499

 www.health-pmr.ru
 tiraspolhealth@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.health-pmr.ru
mailto:tiraspolhealth%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „GLIN”
Președintele: Șcemianschii Valerii Nicolaevici
Directorul Executiv: Fedotova Galina Nicolaevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă;
• Drepturile omului (persoanele cu dizabilităţi).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• ONG-urile și grupurile de iniţiativă din Transnistria, Rusia și alte ţări din străinătatea 

apropiată și depărtată;
• Locuitorii, care necesită servicii de asistenţă psihologică și juridică, asistenţă în 

soluţionarea prealabilă a litigiilor privind situaţiile din cadrul instituţiilor medicale din 
Transnistria, reprezentarea propriilor interese în instanţele de judecată din Transnistria;

• Persoanele cu dizabilităţi; 
• Locuitorii și oaspeţii orașelor Tiraspol, Bender;
• Utilizatorii reţelei de internet.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Realizarea drepturilor și intereselor legale ale locuitorilor Transnistriei în procesul de 

acordare acestora a asistenţei medicale în cadrul instituţiilor medicale de orice profil 
(privat sau public);

• Elaborarea programelor ce ţin de desfășurarea activităţilor educaţionale, informaţionale, 
organizaţionale în domeniul serviciilor medicale pentru populaţie;

• Promovarea cooperării între instituţiile medicale rusești și cele transnistrene în vederea 
schimbului de experienţă, consolidării capacităţilor personalului medical și elaborării 
unui program de monitorizare a eficacităţii învăţământului postuniversitar în instituţiile 
de învăţământ din Rusia;   

• Elaborarea programelor și actelor normative, a propunerilor privind sporirea calităţii 
serviciilor medicale, a relaţiei medic-pacient, sau cu reprezentanţii instituţiilor medicale 
și companiilor farmaceutice din Transnistria;

• Elaborarea și implementarea programelor ce ţin de desfășurarea activităţilor educaţionale, 
informative și organizaţionale în domeniul socializării și integrării persoanelor cu dezabilităţi; 

• Elaborarea programelor și actelor normative, propunerilor pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ “SOCIETATEA DE APĂRARE 
A DREPTURILOR PACIENŢILOR 

„GLIN” (ГЛИН)

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. 9 ianuarie, 198, ap. 43 

 + 373 533 97852; 
 + 373 778 53421 (Viber)

 www.pacientypmr.ucoz.org
 pacientypmr@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.pacientypmr.ucoz.org
mailto:pacientypmr%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO CI „Viitorul sănătos”
Președintele: Sandu Roman Sergheevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă; 
• Domeniul de informare și educaţie.  Cultură;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Organizarea activităţilor urbane și de sport.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Cetăţenii care apreciază sănătatea sa și activităţile noastre;
• Grupul de persoane expuse riscului de a contacta maladiile HIV și tuberculoza, inclusiv 

persoanele care trăiesc cu aceste boli;
• Organizaţii care lucrează în domeniul sănătăţii publice.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programele profilactice în domeniul sănătăţii publice (lecţii, seminare, materialele 

informaţionale, lucrul cu persoanele din grupurile social-vulnerabile);
• Lucrul cu persoanele infectate cu HIV, hepatită, tuberculoză, persoanele cu narcomanie;
• Dezvoltarea serviciilor de sănătate publică pentru populaţie;
• Organizarea activităţilor social-sportive.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ „CENTRUL DE INFORMARE 

„Viitorul sănătos” (Здоровое будущее)

 or. Tiraspol, 
 bvd. 2 Borodinschii, 2 
 (din partea străzii) 

 + 373 777 70141; 
 ИЦ „Здоровое будущее”

 www.iczb.tilda.ws
 info.iczb@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

https://www.facebook.com/ZdorovoeBudushee
http://www.iczb.tilda.ws
mailto:info.iczb%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Programele medical-sociale”
Directorul: Moroșan Vitalii Chirilovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele infectate cu tuberculoză (Tb);
• Persoanele de contact a bolnavilor de Tb;
• Deţinuţii (profilaxia Tb, HIV);
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile;
• Persoanele cu activitate sexuală expusă factorilor de risc (femeile ce prestează servicii 

sexuale contra plată).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Susţinerea activităţilor de profilaxie a tuberculozei;
• Implicarea societăţii în susţinerea persoanelor infectate cu tuberculoză, pentru ca 

acestea să efectueze tratamentul deplin;
• Susţinerea activităţilor de profilaxie a maladiilor HIV și infecţiilor sexual transmisibile.

PARTENERIATUL NON-PROFIT  

„Programele medical-sociale” 
(Медико-Социальные программы)

 or. Bender, 
 str. Moscova, 59, of. 207 

 + 373 552 26080;
 + 373 777 97698 

 morosanvitalie@yahoo.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:morosanvitalie%40yahoo.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Centrul Trinity”
Președintele: Galacenco Irina Alexandrovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele infectate cu HIV și persoanele din anturajul nemijlocit al acestora;
• Persoanele ce întrebuinţează substanţe narcotice injectabile, și persoanele din 

anturajul lor nemijlocit;
• Femeile ce prestează servicii sexuale comerciale și persoanele din anturajul lor 

nemijlocit;
• Bărbaţii ce practică relaţii cu alţi bărbaţi și persoanele din anturajul lor nemijlocit;
• Persoanele eliberate din locurile de detenţie;
• Copiii cu afecţiuni mintale și abilităţi psiho-sociale limitate în vârstă de până la 18 ani și 

persoanele din anturajul lor nemijlocit.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Protecţia sănătăţii;
• Asistenţa socială;
• Propagarea modului sănătos de viaţă pentru populaţie, profilaxia fumatului, 

narcomaniei, alcoolismului, infectării cu HIV, hepatitelor, tuberculozei și altor maladii 
social-periculoase;

• Elaborarea programelor de calitate și a serviciilor pentru persoanele din categoriile so-
cial-vulnerabile;

• Consolidarea vocaţională, dezvoltarea și consolidarea contactelor profesionale;
• Formarea opiniei publice privind cultura de mod sănătos de viaţă al persoanei.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ „CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

„Trinity” (Тринити)

 or. Rîbniţa, 
 str. Maiacovscogo, 52 

 + 373 555 40133;
 + 373 779 04871 

 www.triniticentr.ru
 triniti.md@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.triniticentr.ru
mailto:triniti.md%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO ADR
Președintele: Iasicova Tatiana Victorovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism  (Dezvoltarea turismului intern și de vizitare a regiunii);
• Dezvoltarea economică (Dezvoltarea locală, dezvoltarea comunităţilor din localităţile 

rurale);
• Antreprenoriatul social (antreprenoriatul tineretului).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Organele administraţiei publice locale, comunităţile locale;
•  Prestatorii de servicii turistice, turiștii, organele administraţiei publice locale, care 

reglementează problemele de turism;
• Tinerii antreprenori.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltarea comunităţilor locale și a competenţelor organelor administraţiei publice 

locale în domeniul planificării, managementului de proiecte și atragere de fonduri;
• Dezvoltarea ramurii turismului intern și de vizitare a regiunii Transnistrene. Asigurarea 

activităţii Centrului de Informare privind Turismul din or. Tiraspol (CITT);

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ  

„Agenţia de dezvoltare regională”
(Агентство Регионального Развития)

 or. Tiraspol, 
 str. Lunacearschii, 24 
 (intrarea din 
 str. Cotovschii, et. 3) 

 + 373 533 53559;
 + 373 777 29780 

 www.ngo-ardt.com 
 ngo-ardt@yandex.com

 Агентство 
Регионального 
Развития 
Приднестровья,НП

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.ngo-ardt.com
mailto:ngo-ardt%40yandex.com?subject=
https://www.facebook.com/agentstvorazvitia
https://www.facebook.com/agentstvorazvitia
https://www.facebook.com/agentstvorazvitia
https://www.facebook.com/agentstvorazvitia
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AО „Vitality” 
Președintele consiliului: Bejenar Veaceslav Iurievici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea economică;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură;
• Ecologie și turism;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Populaţia locală;
• Tineretul.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Susţinerea tinerilor creativi;
• Dezvoltarea voluntariatului;
• Conservarea biodiversităţii;
• Agricultura ecologică.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ  
„Vitality” (Виталити)

 s. Sucleea, 
 str. Gagarin, 90 

 +373 777 75609 
 ongvitality@gmail.com

 www.vita-lity.org
 www.eco-agro.org 
 www.streetcultures.org

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:ongvitality%40gmail.com?subject=
http://www.vita-lity.org
http://www.eco-agro.org
http://www.streetcultures.org
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „PAȘN”
Președintele: Crivorucico Olga Alexeevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Toţi locuitorii din raioanele Rîbniţa și Cameniţa din Transnistria.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţia și instruirea ecologică;
• Turismul ecologic;
• Dezvoltarea societăţii civile.

 or. Rîbniţa  + 373 777 41538; 
 + 373 697 03612

 www.djip.vox.md
 kriolaa@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ  

„Prietenii animalelor și a naturii” 
(Друзья животных и природы)

http://www.djip.vox.md
mailto:kriolaa%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Medicii pro-ecologie”
Conducător: Stepanova Elena Anatolievna 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Locuitorii raionului Dubăsari și a orașului Dubăsari; 
• Jurnaliștii, cadrele didactice și medicii, care scriu articole pe teme ecologice;
• ONG-urile, cetăţenii cu iniţiativă din lumea întreagă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Jurnalismul pe temele ecologice; 
• Organizarea evenimentelor de informare în domeniul protecţiei mediului înconjurător, 

sănătăţii și dezvoltării durabile a societăţii;
• Antreprenoriatul social: agro și ecoturismul, apicultura; 
• Programul de explorare turistică a localităţii: „Rezervaţia naturală Iagorlâc – perla 

Transnistriei”;
• Programul de explorare turistică a localităţii: „Pământeanul nostru Nicolae Sclifosovschii 

– medicul, savantul și activistul public”.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ  

“Medicii pro-ecologie” 
(Медики за экологию)

 or. Dubăsari, 
 str. Lomonosov, 31 “в” - 2 

 dr.ecology2000@gmail.com

 + 373 215 33496; 
 + 373 777 54011; 
 + 373 696 35195

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:dr.ecology2000%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Drumeţul”
Directorul: Trofimenco Victor Ivanovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Protecţia sănătăţii publice și propagarea modului sănătos de viaţă.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul;
• Familiile tinere.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Instruirea în domeniul turismului sportiv;
• Instruirea în domeniul ecologic;
• Lucrul cu familiile.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
“CENTRUL DE PROBLEME SOCIAL-ECONOMICE  

„Drumeţul” (Путник)

 or. Tiraspolul Nou, str. Sovietscaia, 6, ap. 3
 +373 777 16859 
 www.tk-putnik.ru
 visitor@bk.ru

 Экскурсионно туристический клуб 
„Путник”

 Экскурсионно туристический клуб 
„Путник”

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.tk-putnik.ru
mailto:visitor%40bk.ru?subject=
https://www.facebook.com/turklubputnik
https://www.facebook.com/turklubputnik
https://vk.com/club149403729
https://vk.com/club149403729
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Ecumena”
Președintele: Arnaut Polina Nicolaevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Domeniul de informare și educaţie. Cultură;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Elevii;
• Studenţii;
• Persoanele din categoriile social-vulnerabile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţia ecologică;
• Turismul ecologic.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ “CLUBUL ECOLOGIC  

„Ecumena” (Эйкуменa)

 or. Bender, 
 str. Internaţionalistov, 13, ap. 78 

 polinatur@gmail.com

 + 373 552 65318; 
 + 373 778 87554; 
 + 373 62 155078

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:polinatur%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: GI „Eco PMR”
Reprezentantul: Efros Boris Naumovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Voluntarii ce colectează bateriile alcaline utilizate;
• Voluntarii pentru efectuarea curăţeniei pe malul Nistrului, a pădurii;
• Voluntarii pentru plantarea și udarea copacilor.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Colectarea bateriilor alcaline;
• Colectarea gunoiului pe malul Nistrului;
• Propagarea ecologiei;
• Înverzirea spaţiilor.

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ  

„Eco PMR” (ЭкоПМP)

 or. Tiraspol  + 373 778 14411  www.ekopmr.ru
 bersek1111@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

http://www.ekopmr.ru
mailto:bersek1111%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP Organizaţia ecologică „Ecosputnik”
Directorul: Sercheli Natalia Nicolaevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Elevii;
• Tineretul;
• Locuitorii or. Rîbniţa și a raionului Rîbniţa.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Ecologie;
• Studierea culturii localităţii (studierea tradiţiilor și folclorului local);
• Proiecte business în domeniul ecologie;
• Dezvoltarea turismului ecologic.

PARTENERIATUL NON-PROFIT „ORGANIZAŢIA ECOLOGICĂ  

„Ecosputnik” (Экоспутник)

 or. Rîbniţa, 
 str. Iubileinaia, 43, ap. 19 

 + 373 779 81752  natasha-leon@yandex.ru
 ekosputnik.1@yandex.com 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:natasha-leon%40yandex.ru?subject=
mailto:ekosputnik.1%40yandex.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: Uniunea ecologică a Transnistriei
Președintele: Crivorucico Olga Alexeevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Întreaga populaţie a Transnistriei.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Ecologie;
• Dezvoltarea societăţii civile.

Uniunea ecologică a Transnistriei 
(Экологический Союз Приднестровья)

 or. Tiraspol  + 373 777 41538;
 + 373 697 03612

 www.ecounion.md
 kriolaa@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.ecounion.md
mailto:kriolaa%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Velele Purpurii”
Președintele: Climenco Stela 
Vicepreședinte: Nicolaeva Valentina

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii și tinerii cu dizabilităţi, părinţii și familiile acestora;
• Specialiștii (în special, în domeniul psihopedagogiei specializate – psihologii, 

specialiștii în logopedie, defectologii, kinetoterapeuţii).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi;
• Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
• Susţinerea iniţiativelor de tineret în domeniile social-economic, cultural-informativ;
• Dezvoltarea antreprenoriatului social (căutăm parteneri și sponsori). Avem nevoie 

de asistenţă în orientarea vocaţională și angajarea în câmpul muncii a tinerilor cu 
dizabilităţi.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ “COMUNITATEA PĂRINŢILOR 
COPIILOR CU DIZABILITĂŢI  

„Velele Purpurii” (Алые паруса)

 Adresa juridică: or. Dubăsari, 
 str. Naberejnaia, 1 “А”, ap. 5;
 oficiul: or. Dubăsari, str. Dzerjinschii, 4 “А”, 

cab. 17 

 + 373 215 22490; + 373 215 22347; 
 + 373 779 47169; + 373 691 20394 (Viber); 
 + 373 779 47194; + 373 683 27366

 aliye_parusa2507@mail.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:aliye_parusa2507%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP Centrul „Împreună”
Președintele: Stroianeţcaia Liudmila Grigorievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului (persoanele din categoriile social-vulnerabile).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii, familiile cu copii, femeile, bărbaţii care se află în situaţii dificile de viaţă: violenţă 

în familie, sărăcie și altele;
• Locuitorii satelor;
• Tinerii șomeri.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Susţinerea persoanelor din categoriile social-vulnerabile, activitatea de caritate;
• Drepturile omului (persoanele din categoriile social-vulnerabile: locuitorii localităţilor 

rurale, familiile șomerilor cu copii și altor persoane care se regăsesc în situaţii dificile 
de viaţă).

PARTENERIATUL NON-PROFIT „CENTRUL DE SUSŢINERE 
ȘI DEZVOLTARE A INIŢIATIVELOR SOCIALE  

„Împreună” (Вместе)

 or. Rîbniţa, 
 str. Gvardeiscaia, 14/67 

 + 373 777 29095;
 + 373 684 37435

 ludmila125@bk.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:ludmila125%40bk.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Dăruiește bunătate”
Directorul: Privalova Svetlana Alexeevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cu posibilităţi limitate și persoanele ce necesită suport (pensionarii, 

persoanele încadrate în grad de invaliditate, adolescenţii rămași fără îngrijirea părinţilor, 
alte persoane din categoriile afectate de sărăcie și social-vulnerabile).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Activitatea de strângere de fonduri în bază de contribuţii bănești voluntare și prin alte 

resurse permise de lege pentru asistenţa materială și alte forme de asistenţă pentru 
persoanele din categoriile social-vulnerabile (iniţiativele „Te caut familia mea” (Ищу 
тебя моя семья), „Buna îngrijire” (Добрый уход) - SMS 567, „O a doua viaţă pentru 
hainele uzate” (Вторая жизнь старых вещей);

• Interacţiunea socială mutuală cu societatea, încurajarea voluntariatului;
• Interacţiunea cu organele administraţiei publice locale din Transnistria, care 

reglementează activitatea în domeniul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Consolidarea unei societăţi civile active;
• Unificarea potenţialului organizaţiilor non-profit și a altor organizaţii din societatea 

civilă pentru a contribui la dezvoltarea și perfecţionarea bazei normative cu privire la 
activitatea ONG-urilor;

• Cooperarea cu organele administraţiei publice locale din Transnistria cu scopul 
elaborării și perfecţionării bazei normative în domeniul activităţii ONG-urilor.

FONDUL DE CARITATE  

„Dăruiește bunătate” (Дари добро)

 or. Tiraspol  + 373 610 28388;
 + 373 778 35012

 www.fond-daridobro.org
 2014daridobro@gmail.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.fond-daridobro.org
mailto:2014daridobro%40gmail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Copilăria aparţine copiilor”
Directorul: Raiter Natalia Victorovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Orfanii;
• Orfanii sociali;
• Absolvenţii școlilor-internat;
• Adolescenţii ce se află în situaţii dificile de viaţă;
• Părinţii adoptivi;
• Voluntarii;
• Familiile aflate în situaţii dificile de viaţă, unde există probabilitatea ca serviciile de 

asistenţă socială să ia copilul din familie;
• Mamele tinere cu copii mici.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Identificarea și instruirea candidaţilor la rolul de părinţi adoptivi și voluntarilor;
• Asistenţă familiilor adoptive și cuplurilor de voluntari și a copiilor încredinţaţi spre 

educare;
• Asistenţa absolvenţilor școlilor-internat și pregătirea pentru o viaţă independentă și 

relaţiile de familie;
• Asistenţa familiilor aflate în situaţii dificile de viaţă, cu scopul prevenirii înlăturării 

copilului din familie de către serviciile de asistenţă socială;
• Dezvoltarea antreprenoriatului social.

FUNDAŢIA DE CARITATE PENTRU AJUTORAREA COPIILOR  

„Copilăria aparţine copiilor” 
(Детство детям)

 or. Tiraspol, 
 str. Lunacearschii, 4 

 + 373 533 96261;
 + 373 778 34822

 natalia.raiter@
 heart4orphans.org 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:natalia.raiter%40heart4orphans.org?subject=
mailto:natalia.raiter%40heart4orphans.org?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CISJ „Iniţiativa femeilor”
Conducătorul: Savcina Natalia Nesterovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului (asistenţa juridică victimelor violenţei în familie, victimelor traficului 

de persoane, migranţilor ce se află în situaţii dificile).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Victimele violenţei în familie;
• Victimele traficului de persoane;
• Migranţii aflaţi în situaţii dificile de viaţă;
• Copiii neacompaniaţi;
• Copiii lăsaţi fără tutelă/curatelă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Contribuirea la realizarea drepturilor și soluţionarea problemelor sociale a persoanelor 

ce se află în situaţii dificile de viaţă prin intermediul oferirii serviciilor de asistenţă 
juridică, psihologică și socială;

• Susţinerea și promovarea femeilor, tineretului din sate în domeniul antreprenoriatului;
• Susţinerea unei informări sporite a societăţii despre problema traficului de persoane și 

problemelor de violenţă în familie;
• Asistenţa în creșterea nivelului abilitării juridice a populaţiei.

PARTENERIATUL NON-PROFIT
CENTRUL DE INOVAŢII SOCIALE ȘI JURIDICE  

„Iniţiativa femeilor” 
(Женские инициативы) 

 or. Tiraspol, 
 str. Manoilova, 57, et. 1. 

 + 373 533 52764;
 + 373 778 52764

 www.womenin.org
 jen_in@mail.ru 

 jenskieinitsiativi@mail.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.womenin.org
mailto:jen_in%40mail.ru?subject=
mailto:jenskieinitsiativi%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Lada”
Coordonatorul SOS: Timaghina Elena Vasilievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului (traficul de persoane, violenţa în familie, asistenţa juridică).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Cuplurile familiale;
• Copiii de vârstă preșcolară, școlară și studenţii;
- Femeile ce se află în situaţie dificilă de viaţă, victime ale violenţei în familie și a traficului 

de persoane;
• Persoanele cu venituri joase și care necesită asistenţă (orfanii, persoanele încadrate în 

grad de invaliditate, persoanele în etate);
• Serviciile sociale, funcţionarii publici;
• Structurile antreprenoriale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Asigurarea accesului la servicii psihologice, juridice, sociale persoanelor din categoriile 

social-vulnerabile ale populaţiei;
• Includerea instituţiilor sociale în lucrul cu persoanele aflate în situaţii dificile de viaţă, 

accentul principal fiind plasat asupra femeilor și copiilor;
• Medierea în soluţionarea conflictelor corporative;
• Cooperarea cu organele administraţiei locale;
• Participarea în activitatea de voluntariat, susţinerea și acordarea asistenţei persoanelor, 

care se află în situaţii de viaţă dificile și pe perioada pandemiei Covid-19 și alte situaţii 
extraordinare.

PARTENERIATUL NON-PROFIT 
„CENTRUL DE ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ  

„Lada” (Лада) 

 or. Tiraspol, 
 str. Odesa, 73

 + 373 533 89977;
 + 373 777 22998;
 + 373 778 26439

 contactsergey@mail.ru 
 timagina73@mail.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:contactsergey%40mail.ru?subject=
mailto:timagina73%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: COB „Caritate”
Conducătorul: Ţurcan Maria Ivanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului (HIV/SIDA);
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Grupurile vulnerabile ale populaţiei (pensionarii și persoanele cu dizabilităţi, copiii, 

familiile numeroase și monoparentale, persoanele infectate cu HIV/SIDA, victimele 
violenţei și traficului de persoane, refugiaţii și alte persoane aflate în situaţii de viaţă 
dificile).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Mobilizarea resurselor materiale și umane pentru implementarea evenimentelor și 

acţiunilor de caritate;
• Implicarea și instruirea voluntarilor;
• Organizarea de evenimente și acţiuni publice care vizează protejarea drepturilor 

grupurilor vulnerabile.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ 
„COMUNITATEA ORĂȘENEASCĂ DIN BENDER  

„Caritate” (Милосердие) 

 or. Bender, str. Chirova, 74 
 miloserdo2011@yandex.ru

 + 373 552 42089;
 + 373 777 47873;
 + 373 689 41904

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:miloserdo2011%40yandex.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Speranţa pentru familie și copii”
Directorul: Caraivanova Elena Ivanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Familiile în situaţii de viaţă dificile, în care există ameninţarea cu înlăturarea copilului 

din familie;
• Grupurile de populaţie social-vulnerabile;
• Copiii (0-3 ani) din familiile din situaţii de risc social;
• Părinţii;
• Organele administraţiei locale;
• Fundaţiile de caritate;
• Organismele de tutelă și curatelă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Oferirea asistenţei materiale, sociale, psihologice și juridice gratuite persoanelor care 

se află într-o situaţie dificilă de viaţă;
• Prevenirea separării copiilor (0-3) de familiile lor și a instituţionalizării lor;
• Reintegrarea copiilor (0-3) din instituţii în familiile lor;
• Cooperarea cu instituţiile de protecţie socială și a muncii din Transnistria;
• Organizarea de mese rotunde, seminare și discuţii publice;
• Participarea la proiectele UNICEF și ale Uniunii Europene împreună cu CCF Moldova în 

2016- 2017. 

FUNDAŢIA CARITABILĂ 

„Speranţa pentru familie și copii” 
(Надежда – семье и детям) 

 or. Bender, 
 str. Gorkii, 10а 

 + 373 552 78410;
 + 373 777 67199

 childrenhome123@gmail.com 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:childrenhome123%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „De la egal la egal”
Președintele: Verbanov Evghenii Ivanovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Familiile care îngrijesc copiii cu dizabilităţi;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Oamenii care se află în situaţii de viaţă dificile;
• Locuitorii din localităţile rurale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Integrarea și socializarea familiilor care îngrijesc copiii grav bolnavi și persoanele cu 

dizabilităţi;
• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate;
• Ajutorarea persoanelor aflate în situaţii de viaţă dificile;
• Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
• Antreprenoriatul social;
• Asistenţa de încadrare la locul de muncă a rezidenţilor din mediul rural din categoriile 

social-vulnerabile ale populaţiei;
• Îmbunătăţirea situaţiei ecologice în zonele rurale.

PARTENERIATUL NON-PROFIT “ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR 
CU DIZABILITĂŢI ÎN SITUAŢII DIFICILE DE VIAŢĂ  

„De la egal la egal” 
(От равного к равному) 

 s. Parcani, 
 str Comsomolscaia, 25 

 + 373 557 32484;
 + 373 778 79130

 ot.ravnogo@gmail.com
 verba77@list.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:ot.ravnogo%40gmail.com?subject=
mailto:verba77%40list.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: ОSORTS
Directorul: Borodina Liudmila Dmitrievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Persoanele în etate;
• ONG-urile din domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi din Transnistria;
• Familiile cu copiii cu dizabilităţi.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Socializarea, adaptarea și integrarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi;
• Educarea și instruirea specialiștilor pentru lucrul cu persoanele cu dizabilităţi;
• Dezvoltarea de programe de instruire și socializare pentru copiii cu dizabilităţi;
• Clubul părinţilor;
• Dezvoltarea activităţilor sociale și antreprenoriale;
• Echipele mobile de asistenţă psihologică, pedagogică și medicală și socială pentru 

persoanele cu dizabilităţi;
• Dezvoltarea unei reţele de centre de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilităţi;
• „Centrul de intervenţie timpurie”.

ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ CENTRUL DE BAZĂ 
PENTRU REABILITARE ȘI CONSULTANŢĂ   

„OSORTS” (ОСОРЦ) 

 or. Tiraspol, 
 str. Larionova, 39-12 

 + 373 533 85500;
 + 373 778 64599

 www.osorc.org
 osorc@yandex.ru 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.osorc.org
mailto:osorc%40yandex.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Să ajutăm copiii”
Directorul: Dovgaliuc Anna Vasilievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţilor de voluntariat (mentorat).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Orfanii;
• Adolescenţii din familii expuse riscului;
• Absolvenţii internatelor;
• Familiile afectate de sărăcie.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu venituri mici, familiilor adoptive, 

orfanilor sociali;
• Socializarea absolvenţilor internatelor și a adolescenţilor din familii;
• Instruirea mentorilor pentru munca cu tinerii;
• Alimentarea copiilor din familiile cu venituri mici în cadrul centrelor de zi;
• Acordarea de asistenţă materială, efectuarea lucrărilor de reparaţie la internatele din 

Transnistria.

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

FUNDAŢIA DE CARITATE   

„Să ajutăm copiii” (Поможем Детям) 

 or. Tiraspol, 
 str. 25 octombrie, 33 

 + 373 533 50800;
 + 373 778 61032

 info@helpthechildren.md
 annadovgaliuc@yahoo.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:info%40helpthechildren.md?subject=
mailto:annadovgaliuc%40yahoo.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FAACC „Proiectul Cunoștinţe”
Directorul: Samoilova Olga Vladimirovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii cu dizabilităţi;
• Orfanii;
• Familiile numeroase, monoparentale, cu venituri mici;
• Diferite grupe de vârstă din cadrul familiilor mari și monoparentale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educarea copiilor preșcolari;
• Promovarea creativităţii artistice a copiilor;
• Promovarea proiectelor de importanţă socială, a iniţiativelor creative pentru copii și 

tineri; 
• Promovarea voluntariatului;
• Promovarea protecţiei maternităţii, copilăriei și a paternităţii.

FUNDAŢIA PENTRU ACORDAREA DE ASISTENŢĂ CARITABILĂ 
COPIILOR TALENTAŢI DIN FAMILIILE NUMEROASE, 
CU VENITURI MICI, COPIILOR CU DIZABILITĂŢI   

„Proiectul Cunoștinţe” (Проект Знание) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Fedco, 15, ap. 56 

 + 373 533 86672;
 + 373 775 67094

 58_samoilova@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

mailto:58_samoilova%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Centrul pentru dezvoltare socială, economică și culturală „Plaiul natal”“ 
Directorul: Șerstiuc Irina Borisovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul;
• Femeile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltare socială, economică și culturală;
• Protecţia drepturilor sociale, culturale, economice și civile ale locuitorilor.

PARTENERIATUL NON-PROFIT “CENTRUL PENTRU 
DEZVOLTARE SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ   

„Plaiul natal” (Родной берег) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

 Grigoriopol  + 373 777 42931  irina.sherstyuk65@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

mailto:irina.sherstyuk65%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Familia este a copiii”
Președintele fondului: Radulova Svetlana Petrovna
Președintele consiliului: Murahovscaia Natalia Vladimirovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activităţi de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Familiile în situaţiile de criză;
• Copiii în situaţii de risc;
• Grupurile minoritare de populaţie (persoanele cu dizabilităţi, romii etc.);
• Organizaţiile și instituţiile publice care oferă sprijin familiilor și copiilor aflaţi în situaţii 

dificile de viaţă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Centrul de sprijin pentru familie;
• Dezinstituţionalizarea;
• Teatrul social;
• Informarea, consultarea cu privire la creșterea responsabilităţii sociale;
• Proiectele de consolidare a infrastructurii.

FONDUL PENTRU COPII   

„Familia este a copiilor” (Семья – детям) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 str. Fedco, 18 

 + 373 777 89715;
 + 373 778 32467

 nn12345@yandex.ru
 Svetlana.radulova@yandex.ru

DATELE DE CONTACT:

mailto:nn12345%40yandex.ru?subject=
mailto:Svetlana.radulova%40yandex.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: FC „Inima”
Președintele: Burlaca Galina Ivanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activităţi de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.
• Domeniul informaţional, educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Liderii asociaţiilor obștești, grupuri de iniţiativă, societatea civilă;
• Tineri, studenţi;  
• Tinerii vulnerabili din punct de vedere social.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Sprijin informaţional și crearea condiţiilor pentru auto-realizarea tinerilor; 
• Sprijinirea și promovarea iniţiativelor pentru tineri;
• Dezvoltarea socială și financiară a comunităţilor de tineri;
• Organizare de master class-uri, expoziţii, concursuri;
• Dezvoltarea mișcării de voluntari;
• Sprijin pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor.

FUNDAŢIA DE CARITATE   

„Inima” (Сердце) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Bender, 
 str. Sportivnaia, 2 

 + 373 777 18357  bigheart.ru@gmail.com
 Бендерский Фонд Молодёжи

DATELE DE CONTACT:

mailto:bigheart.ru%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/youth.fond.bendery
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AFCDT
Președintele consiliului: Gorbatenco Larisa Dmitrievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activităţi de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii cu dizabilităţi;
• Părinţii;
• Societatea;
• Persoanele cu dizabilităţi din copilărie.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea adaptării sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilităţi;
• Protecţia drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilităţi.

Asociaţia familiilor cu copii 
cu dizabilităţi din Tiraspol (ТАСДИ)

 or. Tiraspol, 
 str. Sverdlova, 11, кв.17 

 + 373 533 74386;
 + 373 777 98616

 tasdi@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:tasdi%40mail.ru?subject=


 74  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: ANO CCER „Hesed Rahel” 
Directorul: Sergheeva Zinaida Victorovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activităţi de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Antreprenoriatul social;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Pensionarii;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Copiii din familiile expuse unui risc social.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Activităţile de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Antreprenoriat social - bufetul „BlinOK”;
• Domeniul informaţional și educaţional;
• Cultură.

ORGANIZAŢIE NON-PROFIT AUTONOMĂ
“CENTRUL CARITABIL EVREIESC RÎBNIŢA   

„Hesed Rahel” (Хэсэд Рахель) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Rîbniţa, 
 str. Gvardeiscaia, 43 

 + 373 555 33968;
 + 373 775 46345

 hesed.rybnitsa.director@gmail.com
 Hesed Rahel

DATELE DE CONTACT:

mailto:hesed.rybnitsa.director%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/HesedRahel97
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „EtEcO”
Președintele: Sergheeva Tatiana Ivanovna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Ecologie și turism;
• Antreprenoriatul social;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Populaţia or. Tiraspol și din întreaga Transnistria;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Tinerii, pensionarii, mamele singure și persoanele aflate în situaţii dificile de viaţă - 

Etnice;
• Grup suplimentar: ecologiștii din cadrul Ministerului Agriculturii, etnografii, lucrătorii 

muzeelor, specialiști din PNIISH, ONG-urile din domeniul ecologiei, turismului, recreerii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și ale grupurilor social vulnerabile ale 

populaţiei; - Activităţi în domeniul protecţiei sociale a minorităţilor naţionale care 
locuiesc în Transnistria;

• Domeniul informaţional și educaţional;
• Cultură, mass-media; 
• Etnografie, ecologie și turism;
• Antreprenoriat social; 
• Dezvoltarea activităţilor de voluntariat.  

PARTENERIATUL NON-PROFIT   

„Etnografie, ecologie, 
odihnă, educaţie” (ЭтЭкО) 

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

 or. Tiraspol, 
 stradela Curgannâi, 2-а

 etecomd@gmail.com 

 + 373 533 94059;
 + 373 777 48748

 www.eteco.site

 ЭтЭкО - Этнография, 
Экология, Отдых, 
Образование

 Эко-дело

DATELE DE CONTACT:

mailto:etecomd%40gmail.com?subject=
http://www.eteco.site
https://www.facebook.com/etecotiras/
https://www.facebook.com/etecotiras/
https://www.facebook.com/etecotiras/
https://ok.ru/group/56341377843305
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „Voluntarii suntem NOI”
Președintele: Ceceli DimitriVasilevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Drepturile omului (promovare și protecţie).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Elevii;
• Studenţii;
• Asociaţiile de voluntari;
• Organizaţiile publice din Transnistria;
• Persoanele în etate cu vârsta de peste 60 de ani;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Familiile monoparentale;
• Persoanele victime ale violenţei;
• Categoriile social-vulnerabile ale populaţiei;
• Instituţiile sociale și medicale din Transnistria.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Programul „Dezvoltaţi voluntariatul!” - promovarea voluntariatului și implicarea locuitorilor  

activi de diferite vârste în activităţile social-utile și de popularizare și protecţie a drepturilor 
omului;

• Programul „SMART” - instruirea voluntarilor de diferite vârste pentru a crea și implementa 
proiecte sociale;

• Programul „Parteneriatul fără frontiere” - dezvoltarea cooperării în ţară și cu participarea 
organizaţiilor partenere din străinătate, asistenţă în schimbul de experienţă.

ASOCIAŢIA SOCIALĂ A TINERILOR TRANSNISTRENI   

„VOLUNTARII suntem NOI!”
(Добровольцы – это МЫ) 

 or. Tiraspol 
 we-are-volunteers@yandex.ru 

 + 373 533 89977; + 373 778 20951
 Linia carităţii în Transnistria: 11-65

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:we-are-volunteers%40yandex.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP „Agenţia pentru inovare și dezvoltare”
Directorul: Emelianova Zinaida Alexeevna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Antreprenoriat social;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură;
• Dezvoltare economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Societatea civilă, liderii asociaţiilor obștești, grupurile de iniţiativă;
• Comunitatea știinţifică, profesorii, studenţii, tineretul;
• Antreprenorii, reprezentanţii întreprinderilor mici și mijlocii;
• Administraţia publică locală.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Metode inovative în educaţie;
• Antreprenoriat social;
• Business Hub și startup-uri;
• Dezvoltarea societăţii civile;
• Protecţia drepturilor omului.

PARTENERIAT NON-PROFIT   

„Agenţia pentru inovare și dezvoltare” 
(Агентство инноваций и развития) 

 or. Tiraspol, 
 str. Vosstaniia, 103 

 + 373 533 80988;
 + 373 778 79179

 www.innovation.md
 info@innovation.md

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.innovation.md
mailto:info%40innovation.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „STELS-TERA”
Președintele: Popescul Veaceslav Leonidovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii și adolescenţii;
• Grupurile active de tineret;
• Tinerii care doresc să înceapă activitate de antreprenoriat;
• Mamele tinere și femeile însărcinate.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Susţinerea pentru tinerii începători care doresc să practice activitatea de antreprenor: 

furnizarea de consultanţă, investiţii, infrastructură;
• Stimularea activităţii sociale a tinerilor din zonele rurale și orașele mici;
• Crearea unui centru de informare pentru tineret pentru a ajuta consiliile locale de tineret 

din zonele rurale și orașele mici din Tiraspol;
• Participarea la studiul și evaluarea opiniei tinerilor din Transnistria pe problemele 

actuale din  comunităţile lor și modalităţile de rezolvare a acestora;
• Stabilirea contactelor și cooperării între consiliile de tineret (precum și între CdT și 

organele administraţiei publice locale; CdT și întreprinderile locale) și crearea unei 
reţele de CdT.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ DE TINERET   

„STELS-TERA” 

 s. Ternovca, 
 str. Tolocenco, 71 

 + 373 533 55571;
 + 373 777 12938

 www.stels-tera.ucoz.com 
 v_popeskul@mail.ru

 stels-tera2001@mail.ru  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.stels-tera.ucoz.com
mailto:v_popeskul%40mail.ru?subject=
mailto:stels-tera2001%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: OO „Alianţa apărătorilor de animale”
Directorul: Belousov Dimitrii Gheorghevici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia drepturilor animalelor.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Animalele (recunoaștem animalele ca grup social);
• Proprietarii de animale;
• Orice organizaţie care combate discriminarea (considerăm că animalele sunt un grup 

discriminat și suntem gata să cooperăm cu toţi cei care luptă împotriva diferitor forme 
de discriminare);

• Orice grup social discriminat (suntem gata să oferim asistenţă tuturor celor care suferă 
de orice formă de discriminare).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea unei atitudini etice faţă de toate vieţuitoarele;
• Promovarea biocentrismului și veganismului;
• Lupta pentru drepturile și libertăţile animalelor.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ   

„Alianţa apărătorilor de animale” 

 or. Bender, str. Bălţi, 22  + 373 552 52107  zoopravopmr@gmail.com 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:zoopravopmr%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AО „Zooterra”
Președintele: Macovii Tatiana Vitalievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia drepturilor animalelor;
• Activităţile de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Populaţia din or. Tiraspol și localităţile din apropiere.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Participarea la evenimente de caritate și acţiuni dedicate ajutorării animalelor fără 

adăpost;
• Efectuarea de lucrări explicative și educative în rândul populaţiei pe tema „Animalele 

fără adăpost printre noi”;
• Desfășurarea de activităţi educaţionale în instituţiile preșcolare și legate de conservarea 

lumii animale;
• Ajutorarea animalelor fără adăpost și a animalelor de companie (lucrul cu voluntari și 

curatorii);
• Iniţierea sterilizării animalelor fără adăpost și domestice în rândul populaţiei;
• Promovarea unei atitudini umane faţă de animale;
• Ajutorarea animalelor în situaţii critice.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ 
„SOCIETATEA PENTRU PROTECŢIA ANIMALELOR”   

„Zooterra” (Зоотерра) 

 or. Tiraspol, 
 str. 25 octombrie, 78, ap. 119 

 + 373 777 80509  www.zooterra.org
 mtvzooterra@gmail.ru  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: ABSENTĂ.

http://www.zooterra.org
mailto:mtvzooterra%40gmail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Centrul de ajutor pentru animale” 
Președintele: Plagova Irina Gheorghievna

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia drepturilor animalelor;
• Drepturile omului (asistenţă juridică);
• Ecologie și turism;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Proprietarii de animale de companie;
• Curatorii animalelor fără adăpost.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Munca educativă cu populaţia în domeniul drepturilor proprietarilor de animale, 

drepturile animalelor și tranziţia la metodele umane de limitare a numărului de animale 
fără adăpost;

• Publicarea de broșuri, literatură de protecţie a animalelor, discursuri în mass-media;
• Prepararea înregistrărilor video pentru protecţia animalelor, filmelor documentare, 

programelor;
• Desfășurarea acţiunilor de protecţie a animalelor, concursurilor, festivalurilor;
• Angajarea în activităţi de caritate pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ   

„Centrul de ajutor pentru animale” 
(Центр помощи животным) 

 or. Bender
 + 373 777 60621; + 373 779 94557;

 + 373 610 53375
 zoobendery@gmail.com; plagira@mail.ru 

 Центр помощи животным г. Бендеры
 Центр помощи животным г. Бендеры
 Центр Помощи Животным

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:zoobendery%40gmail.com?subject=
mailto:plagira%40mail.ru?subject=
https://www.facebook.com/zoobendery/
https://vk.com/zoobendery
https://ok.ru/tsentrpo
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP AICT 
Director: Lungu Olesea Mihailovna 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltare economică;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură;
• Antreprenoriat social. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Antreprenori ai industriilor creative;
• Talente creative;
• Publicul larg în ceea ce privește elaborarea agendei culturale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Crearea unui mediu de sprijin și de dezvoltare pentru profesioniștii creativi;
• Popularizarea educaţiei artistice și culturale. 

PARTENERIAT NON-PROFIT   

„Asociaţia Industriilor Creative 
din Transnistria”  

 or. Tiraspol, str. Larionova, 36/1
 + 373 777 04476
 www.creativity.md
 olungu@creativity.md 

 Ассоциация креативных индустрий 
Приднестровья

 Ассоциация креативных индустрий 
Приднестровья

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

http://www.creativity.md
mailto:olungu%40creativity.md?subject=
https://www.facebook.com/creativTiraspol
https://www.facebook.com/creativTiraspol
https://www.youtube.com/channel/UCxUZjIKoDjvUBrLbIxA49iw
https://www.youtube.com/channel/UCxUZjIKoDjvUBrLbIxA49iw
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PNP AASN
Președinte: Porhun Mihail Alexandrovici

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltare economică.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Apicultori;
• Femeile din gospodăriile ţărănești.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Schimb de experienţă;
• Dezvoltarea potenţialului de export;
• Turism.

PARTENERIAT NON-PROFIT   

„Asociaţia Apicultorilor 
din Stânga Nistrului”  

 or. Grigoriopol
 porhun@mail.ru

 + 373 777 77287; 
 + 373 777 59741

 Ассоциация пчеловодов 
Левобережья Днестра

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept: PREZENTĂ.

mailto:porhun%40mail.ru?subject=
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-111011927164569
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-111011927164569


ORGANIZAŢIILE CARE 
ACTIVEAZĂ PE MALUL 
DREPT AL NISTRULUI

ȘI AU EXPERIENŢĂ 
DE COOPERARE CU 

ORGANIZAŢIILE CARE 
ACTIVEAZĂPE MALUL 
STÂNG AL NISTRULUI
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: APSCF 
Secretarul general: Buzdugan Carolina 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (drepturile copilului și a familiei)

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Organizaţiile membre APSCF;
• Copiii și familiile lor;
• Autorităţile publice centrale și locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea elaborării politicilor publice funcţionale, care asigură respectarea și 

protecţia drepturilor copilului și familiei;
• Sprijin pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor cu resurse de 

expertiză și informaţii, ateliere de formare profesională, schimb de experienţă;
• Facilitarea dialogului dintre actorii implicaţi în protecţia socială a copilului și a familiei 

(organizaţii ale societăţii civile, autorităţile publice centrale și locale, donatorii, etc.);
• Monitorizarea implementării drepturilor copiilor în ţara noastră.

Alianţa ONG-urilor active 
în domeniul Protecţiei Sociale 
a Copilului și Familiei APSCF  

 or. Chișinău, 
 str. Calea Ieșilor, 8 

 + 373 22 922131;
 + 373 605 22122

 www.aliantacf.md
 office@aliantacf.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.aliantacf.md
mailto:office%40aliantacf.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: A.O. „Vesta” (Веста)
Directorul executiv: Morari Grigorie

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (violenţa în familie, discriminarea în bază de gen, minorităţile 

naţionale);
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile;
• Voluntarii.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea egalităţii de gen;
• Prevenirea violenţei în familie (centrele de zi de asistenţă pentru victimele violenţei în 

familie, lucrul echipelor mobile multidisciplinare);
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ REGIONALĂ A MAMELOR 
CU MULŢI COPII ȘI FEMEILOR-ANTREPRENORI DIN GĂGĂUZIA   

„Vesta” (Веста)

 or. Comrat, 
 str. Victoriei 58-а, 
 оf. 415-417 

 + 373 298 84063;
 + 373 601 22508;
 + 373 680 51111

 www.vestagagauzia.md; 
 vesta.gagauzia@gmail.com;

 vesta.ngomd@gmail.com  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.vestagagauzia.md
mailto:vesta.gagauzia%40gmail.com?subject=
mailto:vesta.ngomd%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CDIC „DEVITERRA”
Director executiv: Anna Vârlan

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului;
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.
• Acţiuni de caritate, sprijinirea persoanelor social-vulnerabile;
• Dezvoltarea acţiunilor de voluntariat în rândul populaţiei.  

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Toate categoriile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Societatea civilă.

CENTRUL DE DEZVOLTARE A INIŢIATIVELOR CIVILE   

„DEVITERRA”

 + 373 683 15902  cdic.deviterra@gmail.com  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

mailto:cdic.deviterra%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: A.O. „Demos” 
Directorul executiv: Samcov Liliana 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile copiilor și tinerilor și protecţia socială; 
• Implementarea politicilor de tineret;
• Dezvoltarea sectorului neguvernamental;
• Antreprenoriatul social;
• Dezvoltarea comunităţii locale;
• Servicii de consiliere și orientare profesională pentru copii și tineri. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineri din grupurile social-vulnerabile;
• Copiii, adolescenţii și tinerii;
• Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale și serviciile de asistenţă socială;
• Lucrătorii din domeniul educaţiei;
• Instituţiile de învăţământ; 
• Autorităţile publice locale. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Sprijin pentru implementarea politicii sociale și de tineret la nivel local;
• Sprijin pentru consolidarea capacităţii organizaţionale ale ONG-urilor;
• Elaborarea unor metode inovatoare de lucru cu copiii și tinerii, asigurarea resurselor 

informaţionale;
• Prestarea de servicii sociale, inclusiv acordarea de locuinţe sociale, integrarea socială 

și profesională a tinerilor;
• Prestarea de servicii educaţionale și de consultanţă, organizarea de evenimente pentru 

schimbul de experienţă;
• Sprijin în dezvoltarea personalităţii copiilor și tinerilor; 
• Consiliere și orientare vocaţională.

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ   

„Demos”

 or. Edineţ, 
 str. Alexandru cel Bun, 
 18 “B” 

 + 373 246 24018;
 + 373 696 81100

 liliana.demos@gmail.com

 http://asociatiademos.
wordpress.com; 

 Asociaţia Obștească 
DEMOS  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

mailto:liliana.demos%40gmail.com?subject=
http://asociatiademos.wordpress.com
http://asociatiademos.wordpress.com
https://www.facebook.com/demos.edinet
https://www.facebook.com/demos.edinet
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Președintele: Straister Daria 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (educaţie non-formală în domeniul drepturilor omului);
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tinerii și adolescenţii, reprezentanţii minorităţilor etnice;
• Tinerii lideri, reprezentanţii comunităţilor etnice;
• Colaboratorii ONG-urilor.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţie non-formală în domeniul toleranţei, diversităţii, egalităţii și dialogului 

intercultural;
• Educaţie non-formală în domeniul drepturilor omului;
• Educaţie media și alfabetizare media.

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

„Diversitate”

 or. Chișinău, 
 str. Caucaz, 7 

 + 373 698 67788  www.diversitate.org.md; 
 cen.diversitate@gmail.com  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.diversitate.org.md
mailto:cen.diversitate%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: A.O. FCPS
Directorul executiv: Secu Victoria 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică, societatea civilă, asistenţă pentru angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi);
• Activităţi de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Antreprenoriatul social (participarea la un grup de lucru privind dezvoltarea unei legi 

privind antreprenoriatul social în Moldova).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii și tinerii cu dizabilităţi;
• Profesorii și educatorii de grădiniţă;
• Autorităţile publice locale și de protecţie socială a populaţiei.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţie incluzivă;
• Auto-reprezentare și asistenţă la angajare în câmpul muncii;
• Activitate de advocacy;
• Dezvoltarea capacităţilor instituţionale și a comunicării;
• Echipa mobilă de servicii.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Femeia și Copilul – 
Protecţie și Sprijin”

 or. Criuleni, str. Păcii, 43  + 373 248 21809;
 + 373 684 74000

 www.fcps.md 
 office@fcps.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.fcps.md
mailto:office%40fcps.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Președintele: Ştefaniuc Veronica 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltare comunitară;
• Protecţia drepturilor femeilor și a familiilor acestora;
• Prestarea serviciilor de asistenţă socială, sportivă și culturală;
• Instruire.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile/fetele și familiile acestora;
• Grupurile de iniţiativă;
• Administraţia publică locală.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltarea comunităţii;
• Protecţia drepturilor;
• Conservarea patrimoniului cultural;
• Propagarea stilului sănătos de viaţă.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Femeia, Speranţa, Viitorul”

 s. Varniţa, str. Creangă, 20   + 373 693 53056  vstefaniuc@mail.ru  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

mailto:vstefaniuc%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: InDem
Președintele: Borșevschii Andrei Petru 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică și psihologică, violenţă în familie, societate civilă, 

sporirea nivelului de participare a cetăţenilor la viaţa statului);
• Domeniul informaţional și educaţional (colaborarea cu profesorii pentru îmbunătăţirea 

calificărilor acestora în predarea drepturilor omului).

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineretul;
• Profesorii;
• Victimele torturii, violenţei și a traficului de persoane.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Scopul strategic al Institutului este de a promova în conștiinţa publică o înţelegere 

integrală a conceptului drepturilor omului ca bază pentru constituirea unui stat de 
drept democratic, a luptei împotriva torturii, traficului de persoane și violenţei;

• Institutul pentru Democraţie are experienţă de parteneriat cu ONG-urile transnistrene 
începând cu anul 2014, având implementate 5 proiecte în care ONG-urile partenere erau 
organizaţii din Transnistria.  De asemenea, în 2018 Institutul pentru Democraţie a alocat 
8 granturi mici (în valoare de până la 10 mii de euro fiecare) pentru proiectele în care a 
fost asigurată participarea obligatorie a unui ONG de pe malul stâng și a unui ONG de 
pe malul drept al Nistrului. În plus, în 2019 Institutul pentru Democraţie de asemenea a 
desfășurat un Program de Granturi la care au participat atât ONG-urile din stânga, cât 
și din dreapta Nistrului.

• Institutul pentru Democraţie este co-fondator al revistelor „Perspectivele europene”, 
„Legea noastră” și „Prava.UA” (Ucraina). În 2016, Institutul pentru Democraţie a primit 
un premiu de la Asociaţia Regională din Vest a Cluburilor UNESCO (Ucraina) cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului pentru realizările remarcabile în domeniul 
drepturilor omului. Jurnalul știinţific internaţional „Statul de drept” a recunoscut 
Institutul pentru Democraţie ca organizaţie a anului pentru realizările sale remarcabile 
în organizarea de evenimente în domeniul drepturilor omului în 2016.

Institutul pentru Democraţie

 or. Comrat, 
 str. Tretiacov, 21/3  

 + 373 298 26699;
 + 373 671 61050

 www.indem.org  
 id.moldova@gmail.com  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.indem.org
mailto:id.moldova%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: IDOM
Directorul executiv: Vanu Jereghi

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Scopul principal al IDOM – contribuirea la promovarea, protecţia și sensibilizarea 

despre drepturile și libertăţile garantate de cadrul juridic naţional și cel internaţional.
• Misiunea organizaţiei – promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea 

standardelor internaţionale privind drepturile omului, oferind spaţiu și instrumente pentru 
reforme legale și instituţionale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societăţii în ansamblu.

 DIRECŢII STRATEGICE DE ACTIVITATE:
• Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale 

din instituţiile psihiatrice și psihoneurologice;
• Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituţiile de detenţie 

preventivă;
• Litigarea strategică a cazurilor de malpraxis medical (evaluarea legislaţiei naţionale 

și internaţionale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienţilor și a drepturilor 
reproductive);

• Dezvoltarea capacităţii instituţionale interne.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Persoanele cu tulburări psihice din cadrul spitalelor psihiatrice și centrelor de cazare 

temporară pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Persoanele deţinute în centrele de detenţie preventivă;
• Pacienţii - victimele erorilor medicale și ale malpraxisului medical.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Oferim instruire reprezentanţilor din grupurile preselectate de agenţii guvernamentale 

în domeniul standardelor drepturilor omului, aplicabile în domenii specifice.
• Participăm la dezvoltarea și evaluarea politicilor, precum și evaluarea cadrului normativ 

privind drepturile omului.
• Desfășurăm campanii de informare și advocacy.
• Iniţierea cauzelor în faţa instanţelor naţionale și internaţionale în cazurile de încălcare 

a drepturilor omului

Institutul pentru 
Drepturile Omului din Moldova

 or. Chișinău, 
 str. Mitropolit Dosoftei, 95 а  

 + 373 22 838 408  www.idom.md
 info@idom.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.idom.md
mailto:info%40idom.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: INFONET 
Directorul executiv: Coroli Victor

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (promovarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilităţi);
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunităţile;
• ONG-urile;
• Persoanele cu dizabilităţi.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Tehnologiile informaţionale;
• Dezvoltarea comunităţii;
• Monitorizarea și auditul accesibilităţii locaţiilor;
• Analiza și prelucrarea datelor;
• Planificarea și dezvoltarea de idei noi;

Alianţa INFONET

 or. Rezina, str. Păcii, 61    + 373 254 21360;
 + 373 692 52453 

 www.infonet.md
 office@infonet.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.infonet.md
mailto:office%40infonet.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: Piligrim Demo 
Președintele: Sircheli Mihail Petrovici 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Studiul problemelor de autonomie și regionalism;
• Drepturile omului și pregătirea civică;
• Monitorizarea alegerilor și reforma sistemelor electorale în UTA Găgăuzia.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• ONG-urile;
• Grupurile de iniţiativă;
• Autorităţile publice locale și regionale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Monitorizarea alegerilor;
• Activitatea de cercetare;
• Activitatea de advocacy;
• Accesul la informaţii;
• Instruirea civică.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Piligrim Demo”

 or. Comrat, 
 str. Victoriei 11, et. 3   

 + 373 298 80571;
 + 373 791 82756 

 www.piligrim-demo.org.md
 info@piligrim-demo.org.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.piligrim-demo.org.md
mailto:info%40piligrim-demo.org.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: A.O. „Iniţiativa Pozitivă” 
Directorul general: Poverga Ruslan  

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (persoanele infectate cu HIV/SIDA și grupurile vulnerabile în contextul 

HIV/SIDA, societatea civilă, comunitatea de pacienţi);
• Sănătatea publică și promovarea stilului de viaţă sănătos;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social-vulnerabile;
• Antreprenoriat social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Comunitatea pacienţilor (persoanele infectate și vulnerabile la maladia HIV, hepatita 

virală „C”, tuberculoză, persoanele cu dizabilităţi etc.);
• Persoanele care consumă droguri;
• Persoane aflate în conflict cu legea.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consolidarea sistemelor comunitare. Consolidarea capacităţii reprezentanţilor 

comunităţilor de pacienţi și a diferitelor asociaţii ale acestora de a atinge priorităţile în 
modul cel mai eficient;

• Formarea opiniei publice. Desfășurarea de campanii de informare la scară largă cu 
participarea vedetelor și reprezentanţilor comunităţii de pacienţi, informarea societăţii 
civile prin intermediul mass-media, desfășurarea de acţiuni tematice;

• Influenţarea asupra elaborării politicilor publice. Participarea la elaborarea de standarde 
și reglementări pentru prestarea de servicii. Impactul asupra stabilirii priorităţilor 
asociaţiilor de pacienţi în conformitate cu limitările bugetare;

• Extinderea și dezvoltarea parteneriatelor de afaceri și a antreprenoriatului social. 
Implicarea reprezentanţilor sectorului de afaceri în rezolvarea problemelor semnificative 
din punct de vedere social. Dezvoltarea antreprenoriatului social. Asigurarea securităţii 
economice a grupurilor social-vulnerabile ale populaţiei;

• Dezvoltarea și implementarea de programe / servicii care vizează prevenirea răspândirii 
bolilor transmisibile, încurajarea pacienţilor de a urma întregul ciclu de tratament în 
contextul HIV, TBC, Hepatita C, precum și asigurarea sprijinului psihosocial pentru 
persoanele cu HIV și grupurile cheie vulnerabile la HIV.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Iniţiativa Pozitivă”

 mun. Chișinău, 
 str. Independenţei, 6/2   

 + 373 22 660 065;
 + 373 691 15457 

 www.positivepeople.md
 info@piligrim-demo.org.md  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.positivepeople.md
mailto:info%40piligrim-demo.org.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CIR PRO BONO
Directorul executiv: Simona Patricia Savin

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului
• Antreprenoriat social;
• Democraţie și bună guvernare;
• Dezvoltare socială.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tinerii și tinerii profesioniști
• Organizaţiile de tineret
• Organele administraţiei publice locale;
• Centre de tineret și consilii. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Drepturile omului;
• Tineretul;
• Startup-uri;
• Sprijin pentru organizaţiile de tineret în procesul de elaborare a documentelor de 

politică internă;
• Crowdfunding și colectarea de fonduri pentru organizaţiile de tineret;
• Comunicarea cu autorităţile administraţiei publice locale în procesul de elaborare a 

planurilor de acţiuni pentru tineri;
• Dezvoltarea instrumentelor digitale pentru promovarea activităţilor pentru tineret.  

AO CENTRUL DE INFORMARE ȘI RESURSE

PRO BONO

 mun. Chișinău, 
 com. Tohatin, 
 str. Mihai Eminescu, 13   

 + 373 693 28983 
 www.probono.md
 cir.probono@gmail.com   

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.probono.md
mailto:cir.probono%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: Promo-LEX
Directorul executiv: Ion Manole

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Promovarea democraţiei și a drepturilor omului.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Locuitorii Republicii Moldova.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea accesului la justiţie și a dreptului la un remediu efectiv pentru locuitorii din 

regiunea transnistreană;
• Combaterea torturii, tratamentelor inumane sau degradante;
• Promovarea și protejarea libertăţii și siguranţei persoanei;
- Prevenirea și combaterea violenţei în bază de gen;
• Combaterea discriminării și promovarea egalităţii.
• Desfășurarea misiunilor de monitorizare naţionale ale alegerilor din Republica Moldova;
• Participarea la misiunile internaţionale de monitorizare a alegerilor;
• Avize la proiecte de legi și acte normative în domeniul electoral;
- Activităţi de advocacy axate pe procesele de luare a deciziilor;
• Monitorizarea instituţiilor, proceselor și reformelor sectoriale pe domeniile prioritare ale 

Asociaţiei;
• Campanii de educaţie civică și electorală;
• Menţinerea și dezvoltarea reţelei de observatori ai Asociaţiei Promo-LEX.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

Promo-LEX

 mun. Chișinău, 
 str. Petru Movilă, 23/13   

 + 373 22 450 024  www.promolex.md
 info@promolex.md 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.promolex.md
mailto:info%40promolex.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CDC
Directorul executiv: Ion Oboroceanu

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia drepturilor victimelor violenţei domestice, ale traficului de personae, ale 

discriminării și ale altor infracţiuni.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Victimele violenţei domestice,
• Victimele traficului de fiinţe umane, 
• Victimele discriminării și altor infracţiuni.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Crearea, dezvoltarea și menţinerea parteneriatelor cu autorităţile publice locale, 

instituţiile de asigurare a ordinii de drept, organizaţiile neguvernamentale și mass-media 
pentru a răspunde  nevoilor și cerinţelor beneficiarilor direcţi.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Centrul de Drept Căușeni”

 or. Căușeni, 
 str. Ștefan cel Mare 1/2

 + 373 243 23680;
 + 373 243 24291

 cd_causeni@yahoo.com
 oboroceanu_ion@yahoo.com

 Centrul de Drept Căușeni / 
Causeni Law Center  

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

mailto:cd_causeni%40yahoo.com?subject=
mailto:oboroceanu_ion%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/causenilawcenter
https://www.facebook.com/causenilawcenter
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: Clinica juridică
Directorul: Olesea Tabarcea

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică, violenţă în familie, societate civilă);
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură; 
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Pensionarii;
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Familiile numeroase;
• Mamele / taţii singuri;
• Șomerii;
• Studenţii;
• Grupurile de populaţie social-vulnerabile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Consultanţă juridică gratuită;
• Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și prevenirea discriminării la adresa lor;
• Prevenirea și combaterea violenţei domestice;
• Prevenirea corupţiei și monitorizarea procesului decizional la nivel local și la nivelul 

politicienilor;
• Protecţia drepturilor femeilor;
• Instruirea studenţilor (voluntarilor).

Clinica Juridică Universitară

 or. Bălţi, 
 str. Mircea cel Bătrân, 81, 
 oficiul 53

 + 373 790 14477
 www.clinicajuridica.md
 Clinica Juridica Universitara  

 clinicabalti@gmail.com
 consultatiicju@gmail.com
 tendercju@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.clinicajuridica.md
https://www.facebook.com/clinicajuridicabalti
mailto:clinicabalti%40gmail.com?subject=
mailto:consultatiicju%40gmail.com?subject=
mailto:tendercju%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CICS 
Directorul: Lilia Onea Boris 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului în domeniul sănătăţii; 
• Stilul de viaţă sănătos;
• Comunicarea în domeniul sănătăţii.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Lucrătorii medicali, medici;
• Asociaţiile de pacienţi;
• Specialiștii în relaţii publice.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale instituţiilor de sănătate;
• Facilitarea stabilirii schimbului reciproc de experienţă și a cooperării utile între 

specialiștii în relaţii publice, medici, reprezentanţi asociaţiilor de pacienţi;
• Asistenţă în domeniul comunicării instituţiilor medicale cu populaţia și informării 

despre stilul de viaţă sănătos.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

Centrul pentru Informare 
și Comunicare în Sănătate

 or. Chișinău, 
 str. Ion Neculce 5, of. 16   

 + 373 22 342 204;
 + 373 793 12358 

 www.mednews.md
 prosanatate.md@gmail.com 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.mednews.md
mailto:prosanatate.md%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CDF
Directorul Executiv: Mariana Buruiană

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistenţă juridică, violenţa în familie);
• Promovarea egalităţii de șanse dintre femei și bărbaţi în viaţa socială și de familie;
• Prevenirea violenţei domestice și a violenţei în bază de gen și reducerea nivelului acesteia; 
• Lărgirea posibilităţilor de activitate la nivel local;
• Asigurarea femeilor cu servicii comprehensive de sprijin și protecţie;
• Cercetare și analiza legislaţiei, alinierea acesteia la standardele internaţionale.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile victime ale violenţei de gen, inclusiv violenţa în familie;
• Femeile private de libertate;
• Specialiștii care lucrează în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Prevenirea violenţei domestice prin intermediul campaniilor de informare și campaniilor de 

sensibilizare a publicului, formarea specialiștilor;
• Asistenţă pentru reformarea cadrului normativ și dezvoltarea politicilor naţionale care vizează 

intervenţia eficientă a agenţiilor guvernamentale în prevenirea cazurilor de violenţă în bază de gen;
• Oferirea de asistenţă și protecţie femeilor care sunt victime ale violenţei domestice:
• Informarea despre tipurile de asistenţă pe care femeile le pot solicita și primi, clarificări privind 

legislaţia existentă și modalităţile de protecţie a drepturilor;
• Asistenţă specializată pentru solicitarea și primirea unui ordin de restricţie de urgenţă și a unei 

ordonanţe de protecţie, întocmirea plângerilor, declaraţiilor și contestaţiilor adresate poliţiei, 
procuraturii, instanţei de judecată sau altor instituţii competente;

• Recomandări privind întocmirea unui plan de securitate, sprijin în depunerea acţiunilor civile, 
acţiuni în caz de infracţiuni sau cauze penale;

• Asistenţă juridică: consultare pe întreaga perioadă de examinare a cazului, reprezentarea 
intereselor în instanţe și în organele de drept;

• Asistenţă psihologică: consiliere psihologică și terapie în grup;
• Asistenţă socială: căutarea unui adăpost temporar, facilitarea accesului la asistenţă socială, 

acoperirea costurilor pentru nevoile urgente (intervenţie în caz de criză), asistenţă pentru 
soluţionarea problemelor legate de copii;

• Asistenţă în procesul de lărgire a oportunităţilor economice: consiliere în carieră, asigurarea 
accesului la opţiuni generatoare de venituri, sprijin în găsirea unui loc de muncă, participarea la 
activităţi de terapie ocupaţională. 

Centrul de Drept al Femeilor

 or. Chișinău, 
 str. Kogălniceanu, 87   

 + 373 22 811 999;
 + 373 688 55050
 Linia verde: 0800 80000 

 www.cdf.md 
 office@cdf.md 

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.cdf.md
mailto:office%40cdf.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Speranţă și Sănătate” 
Director executiv: Andreiciuc Ludmila

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului;
• Acţiuni de caritate, sprijin pentru persoane din categoriile social-vulnerabile.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Adulţi cu dizabilităţi intelectuale, persoane în vârstă.
• Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale - servicii sociale. 

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Speranţă și Sănătate”

 or. Chișinău, 
 str. Vasile Lupu, 81/2   

 + 373 683 38338
 

 www.hopeandhealth.md
 office@hopeandhealth.md

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.hopeandhealth.md
mailto:office%40hopeandhealth.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Conducătorul asociaţiei: Maria Kionig 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional;
• Educaţie și muncă corecţională cu copiii cu autism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii cu autism și familiile lor;
• Profesioniștii care lucrează cu copiii cu autism;
• Societatea (formarea toleranţei).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Reabilitarea copiilor cu autism: testarea abilităţilor copilului, stabilirea obiectivelor și 

elaborarea unui program ţinând cont de nevoile individuale ale copilului;
• Învăţarea părinţilor să interacţioneze cu un copil cu autism;
• Scopul principal al specialiștilor organizaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor 

cu autism și a familiilor acestora;
• Organizarea seminarelor de instruire pentru specialiștii care lucrează cu copiii cu 

autism și pentru părinţii care cresc acești copii;
• Pregătirea psihologilor, psihopedagogilor, asistenţilor sociali, educatorilor pentru a 

lucra cu copiii cu autism, pe baza Analizei comportamentului aplicat (terapia ABA);
• Creștere personală: creativitate, abordare individuală a fiecărui copil, flexibilitate în 

lucrul cu copiii;
• Dezvoltarea curriculumului: evaluarea abilităţilor copilului, evaluarea complexităţii 

comportamentului nedorit, a cererilor și dorinţelor părinţilor, colectarea datelor, 
formarea obiectivelor de învăţare, scrierea unui program individual, realizarea 
manualelor și materialelor necesare pentru scrierea unui program.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„Înţelegem Autismul”

 or. Chișinău, 
 str. Asachi 71/7   

 + 373 694 13278
 

 maria.kionig@gmail.com;
 intelegemautismul@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

mailto:maria.kionig%40gmail.com?subject=
mailto:intelegemautismul%40gmail.com?subject=


 1 0 5  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere:  Centrul CONTACT
Directorul executiv: Serghei Neicovcen

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea societăţii civile;
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• ONG-urile;
• Grupurile de iniţiativă;
• Autorităţile publice locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Asistenţa și dezvoltarea ONG-urilor;
• Dezvoltarea comunităţii;
• Dezvoltarea unui model responsabil și transparent de gestionare descentralizată de 

către autorităţilor locale.

CENTRUL NAŢIONAL DE SUPORT ȘI INFORMARE 
AL ONG-URILOR DIN MOLDOVA

CONTACT

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. București, 83   

 + 373 22 233 948;
 + 373 683 86664 

 www.contact.md
 info@contact.md

DATELE DE CONTACT:

http://www.contact.md
mailto:info%40contact.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: ONP „Locuitorii Băștinași ai Peleniei”.
Director executiv: Ţurcanu Ludmila

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură; 
• Acţiuni de caritate, sprijin pentru persoane din categoriile social-vulnerabile; 
• Antreprenoriat social;
• Dezvoltare economică;

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Beneficiarii organizaţiei sunt băștinașii din s. Pelenia care au plecat sau care locuiesc 

în această localitate.  

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Organizarea campaniilor de sprijin pentru familiile vulnerabile; 
• Organizarea diverselor cursuri de instruire sau campanii de informare a populaţiei, 

acţiuni de voluntariat, acţiuni de colectare de fonduri; 
• Antreprenoriat social.

ORGANIZAŢIA NON-PROFIT

„Locuitorii Băștinași ai Peleniei”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 s. Pelenia, raionul Drochia    + 373 680 47850  bastinasi.pelinia@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:bastinasi.pelinia%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „MilleniuM”.
Director executiv: Cârhană Vitalie

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Educaţie informaţională și non-formală;
• Activităţi pentru tineri;
• Instruire în domeniul drepturilor omului;
• Dezvoltarea și promovarea activităţilor de voluntariat;
• Orientare și îndrumare în carieră

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tinerii;
• Organizaţii de tineret;
• Lucrători din domeniul tineretului;
• Formatori în domeniul educaţiei non-formale;
• Profesori.  

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea valorilor europene și a parcursului european al Republicii Moldova;
• Îmbunătăţirea calităţii educaţiei non-formale și a activităţii de tineret în Republica 

Moldova;
• De a contribui la îmbunătăţirea calităţii activităţilor și serviciilor furnizate de organizaţie. 

INSTITUTUL DE INSTRUIRE ÎN DEZVOLTARE

„MilleniuM”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 +373 691 10076    www.millenium.md  info@millenium.md 

DATELE DE CONTACT:
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „Mugurașii de la Bîc” 
Președintele: Palii Svetlana

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea comunităţii;
• Prestarea de servicii sociale, sportive și culturale.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Grupurile de iniţiativă;
• Administraţia publică locală.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Sprijinirea și dezvoltarea iniţiativelor civice;
• Dezvoltarea sectorului asociativ local.

A.O. CENTRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

„Mugurașii de la Bîc”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 s. Gura Bîcului, 
 str. Canas Camzin   

 +373 683 04763;  mugurasii@mail.ru
 svetlanapalii@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:mugurasii%40mail.ru?subject=
mailto:svetlanapalii%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „ICOM Moldova”
Președintele: Valeria Suruceanu

 
 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Cultura, patrimoniul cultural.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Personalul muzeului;
• Comunitate expertă și profesională în domeniul culturii;
• Managerii în domeniul culturii;
• Reprezentanţii sectorului artistic și de creaţie;
• Reprezentanţii profesiilor creative;
• Studenţii și elevii instituţiilor de artă.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea dezvoltării afacerilor muzeale;
• Conservarea patrimoniului și combaterea comerţului interzis cu obiecte ale 

patrimoniului cultural;
• Instruirea lucrătorilor din muzee și patrimoniu cultural, ridicarea standardelor 

profesionale;
• Acordarea de asistenţă muzeelor și lucrătorilor din muzee;
• Stabilirea cooperării între instituţiile muzeului și specialiștii din diferite ţări;
• Ajutor pentru artiștii  începători;
• Promovarea proiectelor de artă social-semnificative;
• Participarea la dezvoltarea politicii culturale a ţării.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

Comitetul Naţional al ICOM Moldova

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. 31 August 1989, 115

 + 373 693 85747
 icom.moldova@gmail.com

 www.icom-moldova.
mini.icom.museum

DATELE DE CONTACT:

mailto:icom.moldova%40gmail.com?subject=
https://icom-moldova.mini.icom.museum/
https://icom-moldova.mini.icom.museum/
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „Oberliht”
Președintele: Vladimir Us 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Pictori, arhitecţi, curatori începători și recunoscuţi, dar și persoanele cu educaţie 

academică, autorităţile publice locale și centrale, reprezentanţii instituţiilor mass-media 
interesaţi de localităţi și oraș și de domeniul spaţiului public;

• Studenţi care studiază artă, arhitectură, sociologie/antropologie, management cultural;
• Cercetătorii și grupurile experimentate de activiști, inclusiv cei din alte organizaţii 

publice.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Asistenţa pentru pictori aspiranţi, inclusiv prin prezentarea lucrărilor lor în cadrul 

proiectelor organizate de asociaţie;
• Susţinerea pentru prezenţa pictorilor locali  pe scena artistică internaţională;
• Promovarea proiectelor de artă social-semnificative;
• Participarea la dezvoltarea politicii culturale.

ASOCIAŢIA TINERILOR PICTORI

„Oberliht”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. Gh. Asachi, 53/1, 
 lit. “A”, subsol   

 + 373 22 286 317;
 + 373 799 10102

 www.oberliht.org
 info@oberliht.org

DATELE DE CONTACT:

http://www.oberliht.org
mailto:info%40oberliht.org?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: PRO DIDACTICA 
Președintele: Rima Bezede 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Reprezentanţii domeniul educaţional (profesorii, managerii, lucrătorii din domeniul educaţional);
• Instituţiile de învăţământ (preșcolar, școlar, învăţământ vocaţional, instituţiile de învăţământ 

superior);
• Comunităţile locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea principiilor unei societăţi deschise prin sprijinirea persoanelor fizice și a organizaţiilor 

interesate de învăţarea și dezvoltarea continuă, direcţionate pe creșterea personală și profesională 
și o integrare mai eficientă în societate. În acest sens, Centrul implementează proiecte educaţionale 
și oferă un pachet complex de servicii de informare, formare și consultanţă. Serviciile pot include, la 
cererea utilizatorilor, oricare dintre elementele următoare: analiza nevoilor; elaborarea programelor 
de instruire; elaborarea programului de cursuri analitice; elaborarea de mijloace didactice pentru 
organizarea de cursuri și alte materiale didactice; elaborarea de materiale și instrumente de evaluare; 
dezvoltarea programelor de instruire și organizarea de instruiri; oferirea consultaţiilor la cerere;

• Dezvoltarea resurselor umane
• Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: educaţie interculturală, educaţie pentru înţelegerea 

diferenţelor, toleranţă și incluziune socială; Pedagogie; Psihologie; Didactică generală; Didactica 
disciplinelor individuale; Dezvoltarea gândirii critice prin citire și scriere;

• Dezvoltarea profesională a personalului de conducere: management general; Managementul 
educaţional.

• Instruirea formatorilor;
• Dezvoltarea personală: abilităţile de comunicare și prezentare; marketing personal.
• Elaborarea curriculumului: evaluarea necesităţilor; instruirea resurselor umane; proiectarea și 

elaborarea materialelor didactice (pentru curriculumul de bază și curriculumul specific școlii); 
evaluarea materialelor elaborate și a funcţionării acestora în instituţiile de învăţământ; utilizarea 
experienţei teoretice și practice în îmbunătăţirea politicii educaţionale.

• Dezvoltarea instituţiilor de învăţământ: identificarea problemelor; dezvoltarea parteneriatului 
strategic de dezvoltare a capacităţilor instituţionale pentru a asigura calitatea educaţiei; 
dezvoltarea relaţiilor dintre școală și comunitate; îmbunătăţirea educaţiei în zonele rurale; 
îmbunătăţirea educaţiei copiilor aflaţi în dificultate.

CENTRUL EDUCAŢIONAL

PRO DIDACTICA

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. Armenească, 13   

 +373 22 541994;
 +373 22 542556

 www.prodidactica.md;
 prodidactica@prodidactica.md

DATELE DE CONTACT:

http://www.prodidactica.md
mailto:prodidactica%40prodidactica.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „RESPECT-GYM” 
Președintele: Andrian Gherlac

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional;
• Cultura educaţiei fizice;
• Susţinerea și dezvoltarea domeniului artelor marţiale de contact.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Copiii și tinerii, inclusiv cei din categoriile social vulnerabile.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Organizarea și participarea la competiţii sportive naţionale și internaţionale;
• Pregătirea sportivilor echipelor naţionale;
• Cooperarea cu organizaţiile sportive locale și din străinătate similare pentru promovarea 

artelor marţiale;
• Promovarea luptei împotriva utilizării medicamentelor interzise, informarea corectă 

despre efectele nocive asupra organismului a steroizilor anabolizanţi, medicamente, 
substanţe dopante interzise, precum și despre sancţiunile aplicate celor care încalcă 
legislaţia în acest domeniu;

• Susţinerea copiilor și tinerilor din familiile numeroase, vulnerabile din punct de vedere 
social, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale.

A.O. CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARŢIALE DE CONTACT, 
RAIONUL DUBĂSARI

„Respect-Gym”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 s. Pîrîta     + 373 687 51038;
 + 373 696 45341

 andriangherlac@mail.ru
 antoninalapicus@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

mailto:andriangherlac%40mail.ru?subject=
mailto:antoninalapicus%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: ADR „HABITAT” 
Președintele: Valeriu Rusu 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional;
• Consolidarea democraţiei participative;
• Dezvoltarea turismului;
• Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Departamentele guvernului;
• Agenţii economici/afacerile mici si mijlocii;
• Populaţia activă;
• Șomerii și alte categorii de persoane dezavantajate;
• Organizaţiile neguvernamentale din zonele rurale ale Republicii Moldova (ambele maluri 

ale râului Nistru).

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Contribuire la consolidarea democraţiei participative, prevenirea și combaterea 

corupţiei în Republica Moldova.
• Contribuire la dezvoltarea, afacerilor mici și mijlocii, turismului rural, agroturismului, 

ecoturismului, turismului durabil, la crearea și diversificarea oportunităţilor pentru 
afirmarea femeii și tinerilor în localităţile rurale.

• Contribuire la dezvoltarea competenţelor resurselor umane, prin formare profesională 
continuă, afirmarea și consolidarea Paradigmei Informaţiei, Cunoașterii și Conștiinţei.

• Contribuire la dezvoltarea durabilă integrată a zonelor rurale și la promovarea economiei 
și tehnologiilor verzi, prin implementarea proiectelor și organizarea campaniilor de 
advocacy și activităţi de lobby.

• Contribuire la promovarea standardelor ISO și a ideii de integrare a Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ AGENŢIA 
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

„Habitat”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Rezina, str. Păcii 61     + 373 254 21360;
 + 373 692 45390

 www.habitat.md
 adr.habitat@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.habitat.md
mailto:adr.habitat%40gmail.com?subject=


 114  

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: СРС 
Președintele: Veaceslav Reabcinschii 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Cercetarea, analiza și dezvoltarea propunerilor de îmbunătăţire a politicilor culturale;
• Îmbunătăţirea eficienţei managementului organizaţiilor culturale;
• Dezvoltarea comunităţilor locale. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Reprezentanţii organizaţiilor culturale, în special conducătorii de diferite niveluri;
• Funcţionarii organelor administraţiei publice locale și centrale;
• Comunităţile locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea dezvoltării culturii și artei în Republica Moldova;
• Participarea la elaborarea și îmbunătăţirea proiectelor de acte normative;
• Implicarea societăţii și a comunităţilor în dezvoltarea și implementarea politicilor 

culturale;
• Popularizarea și promovarea noilor forme eficiente de gestionare a instituţiilor culturale;
• Ridicarea calificării profesionale a specialiștilor în domeniul culturii;
• Dezvoltarea organizaţiilor culturale;
• Cooperarea cu instituţiile de stat și neguvernamentale din ţară și străinătate pentru 

implementarea programelor culturale comune.

Centrul de politici culturale

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. Armenească, 27    

 + 373 22 232 023;
 + 373 691 35687

 www.cultura.md
 office@cultura.md

DATELE DE CONTACT:

http://www.cultura.md
mailto:office%40cultura.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: CICO
Directorul executiv: Tudor Lazăr 

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional. Cultură;
• Dezvoltarea activităţii de voluntariat;
• Antreprenoriat social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Organizaţiile non-profit;
• Instituţiile de stat;
• Organizaţiile comerciale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţie și formare (management eficient, management și gestionare a personalului, 

scrierea și gestionarea proiectelor, strângerea de fonduri, advocacy, specificul 
contabilităţii și raportării ONG-urilor, evaluarea eficacităţii personalului, organizarea 
proceselor de management);

• Servicii de consultanţă (management eficient, servicii juridice, management și personal, 
management financiar, advocacy);

• Evaluarea organizaţiilor și evaluarea programelor;
• Cercetare.

Centrul de Instruire 
și Consultanţă Organizaţională

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. Tighina, 11/1    

 + 373 606 11996  www.management.md 
 info@management.md

DATELE DE CONTACT:

http://www.management.md
mailto:info%40management.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: ONP „Șansa”  
Președinte: Budiștean Svetlana

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informaţional și educaţional;
• Ecologie și turism;
• Dezvoltarea activităţilor de voluntariat în rândul populaţiei;
• Dezvoltare economică. 

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineri cu vârsta cuprinsă între 13-35 ani. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Cursuri de instruire cu privire la dezvoltarea personală și profesională, forumuri, 

seminare, antreprenoriat, ecologie, mass-media.

ORGANIZAŢIA NON-PROFIT ASOCIAŢIA DE TINERET

„Șansa”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 raionul Anenii Noi, 
 s. Varniţa, str. Tighina, 64    

 + 373 699 58428  www.sansa.varnita.md 
 budistean@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

http://www.sansa.varnita.md
mailto:budistean%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: АО „Nova” 
Directorul executiv: Curteanu Ala

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Îmbunătăţirea sănătăţii femeilor și copiilor, inclusiv a celor din grupurile de risc;
• Drepturile femeilor și ale copiilor;
• Protecţia socială a femeilor și copiilor;
• Problemele ce ţin de tematica gender.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Instituţiile medicale publice și private;
• Organizaţii ale societăţii civile;
• Populaţia, în special femeile și copiii;
• Comunităţile profesionale;
• Autorităţile publice locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Instruirea personalului medical;
• Cercetare;
• Dezvoltarea de noi tipuri de servicii, inclusiv în domeniul sănătăţii, pentru femei și copii;
• Protecţia drepturilor femeilor și copiilor;
• Intervenţie timpurie pentru copii;
• Consolidarea măsurilor de consolidare a încrederii;
• Asistenţă în dezvoltarea și sprijinul asociaţiilor de părinţi ai copiilor cu risc sau bolnavi;
• Dezvoltarea și implementarea de programe/servicii pentru femei și copii.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ PENTRU FEMEI ȘI COPII

„Nova”

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

 or. Chișinău, 
 str. Independenţei, 2/1, 
 of. 43

 + 373 22 523 321;
 + 373 795 35933

 AO Nova

 www.nova.md  
 AO_nova@yahoo.com

DATELE DE CONTACT:

http://www.nova.md
mailto:AO_nova%40yahoo.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: AO „BIOTICA”
Directorul executiv: Gabriel Mărgineanu

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia mediului

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Populaţia locală,
• Autorităţile administraţiei publice locale;
• Instituţiile statului.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Conservarea biodiversităţii,
• Creșterea ariilor protejate,
• Dezvoltarea durabilă,
• Schimbarea climei,
• Lucrările pentru îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă în zonele rurale.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ SOCIETATEA ECOLOGICĂ

„BIOTICA”

 or. Chișinău, 
 str. N. Dimo 17/4, of. 22

 +373 22 498 837  www.bioticamoldova.org  
 biotica.md@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.bioticamoldova.org
mailto:biotica.md%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „EcoContact”
Directorul executiv: Iordanca-Rodica Iordanov

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecţia mediului

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Organizaţiile non-guvernamentale,
• Grupurile de iniţiativă locală,
• Autorităţile locale.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Centrul Aarhus pentru informaţii și consultanţă în domeniul mediului ambiant.
• Asistenţă juridică în domeniul protecţiei mediului.
• Sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor, cu accent special asupra dezvoltării durabile.
• Organizarea de instruiri și implementarea de granturi în următoarele domenii tematice: 

schimbările climatice, biodiversitatea, dezvoltarea urbană și rurală ecologică, 
gestionarea substanţelor chimice, gestionarea deșeurilor, gestionarea integrată a 
resurselor de apă, calitatea aerului.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„EcoContact”

 or. Chișinău, 
 str. Vlaicu Pârcălab 27/1

 + 373 22 996 162  www.ecocontact.md  
 office@ecocontact.md

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.ecocontact.md
mailto:office%40ecocontact.md?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „Eco-TIRAS”
Directorul executiv: Trombiţchi Ilie

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• ONG-urile de mediu din bazinul Nistrului;
• Autorităţile publice locale din bazinul Nistrului;
• Comunităţile locale din bazinul Nistrului.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Promovarea cooperării transfrontaliere în bazinul Nistrului;
• Consolidarea măsurilor de încredere;
• Conservarea resurselor de apă și a ecosistemelor din bazinul Nistru;
• Adaptarea la schimbările climaterice;
• Legislaţia de mediu;
• Conservarea biodiversităţii.

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE SALVGARDARE FLUVIALĂ

„Eco-TIRAS”

 or. Chișinău, 
 str-a Teatrului 11 А

 + 373 22 225 615;
 + 373 691 21726

 www.eco-tiras.org 
 ecotiras@mail.ru

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.eco-tiras.org
mailto:ecotiras%40mail.ru?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Președintele: Rusu Olga

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie; 
• Antreprenoriatul social.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani din toate regiunile Moldovei;
• Adolescenţii din mediul rural;
• Reprezentanţii organizaţiilor tematice, grupurilor de iniţiativă și comunităţilor de toate 

vârstele.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţie pentru dezvoltare durabilă;
• Promovarea păcii și a conducerii transformaţionale;
• Antreprenoriatul social și economie verde;
• Dezvoltare rurală și turism;
• Plantarea copacilor și agricultura ecologică;
• Gestionarea deșeurilor;
• Construcţia verde și energie. 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ

„Ţara Verde - Moldova”

 or. Bălţi, 
 str. Ștefan cel Mare 193

 + 373 688 09876;
 + 373 687 97109

 taraverde 

 Ţara Verde - Moldova 
 taraverdemoldova@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

https://www.instagram.com/taraverde/
https://www.facebook.com/taraverdemoldova
mailto:taraverdemoldova%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: IWCM
Director executiv: Maria Marinuţă

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activităţi caritabile, sprijin pentru persoanele din grupurile social-vulnerabile;
• Dezvoltarea activităţilor de voluntariat în rândul populaţiei.

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Femeile expatriate și femeile locale, oferindu-le oportunităţi pentru acţiuni de caritate 

și pentru cunoașterea vieţii și culturii Moldovei;
• Organizaţiile și instituţiile locale care aduc beneficii sociale pozitive și/sau oferă 

servicii de asistenţă socială și materială persoanelor vulnerabile, femeilor și copiilor și/
sau activează în domeniul abilitării economice a femeilor. 

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Ajută femeile expatriate să ţină legătura cu comunitatea locală și cea internaţională și 

să crească în carieră; 
• Organizarea de conferinţe, seminare, grupuri de studiu în domeniul dialogului, prieteniei, 

educaţiei, culturii, comerţului, mass-media, artei, sportului și problemelor sociale din 
Moldova și din alte ţări ale lumii;

• Colectarea de fonduri pentru proiecte caritabile în favoarea persoanelor vulnerabile, a 
femeilor și a copiilor din Moldova. 

Clubul Internaţional 
al Femeilor din Moldova

 or. Chișinău, 
 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180

 + 373 682 97209
 www.iwcm.md 
 iwcmoldova@gmail.com

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.iwcm.md
mailto:iwcmoldova%40gmail.com?subject=
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Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 

Abreviere: „EcoVisio”
Directorul executiv: Ternavschii Vladimir

 DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Antreprenoriat social;
• Educaţie non-formală;
• Agricultura ecologică; 
• Ecologizarea afacerilor;
• Gestionarea deșeurilor; 
• Schimbarea climei

 BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE ORGANIZAŢIEI:
• Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani din toate regiunile Moldovei; 
• Adolescenţii din mediul rural; 
• Reprezentanţii organizaţiilor tematice, grupurilor de iniţiativă și comunităţilor de toate 

vârstele;
• Administraţia publică locală.

 DIRECŢIILE ACTIVITĂŢILOR:
• Educaţie pentru dezvoltarea durabilă; 
• Pace și lidership-ul transformativ; 
• Antreprenoriatul social și economie verde; 
• Dezvoltare rurală și turism; 
• Plantarea copacilor; 
• Gestionarea deșeurilor; 
• Construcţii ecologice și energetica;
• Promovarea agriculturii organice; 
• Ecologizarea afacerilor locale.

ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„EcoVisio”

 or. Chișinău, 
 str. Mateevici, 71, of. 5A

 + 373 793 95303  www.ecovisio.org  
 info@ecovisio.org

DATELE DE CONTACT:

Experienţă de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng: PREZENTĂ.

http://www.ecovisio.org
mailto:info%40ecovisio.org?subject=

