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DESPRE NOI 

 

DENUMIREA: FUNDAŢIA „EDELWEISS” ORGANIZAŢIE NECOMERCIALĂ 

 

Edelvais - Plantă erbacee perenă din familia compozeelor, cu inflorescențe 

compuse din capitule înconjurate de bractee albe, care crește în munți; 

floarea-reginei, floarea-doamnei, albumiță, floare-de-colț. [< germ. 

Edelweiss]. Floarea de colţ (lat. Leontopodium alpinum) a fost declarată 

monument al naturii şi se află sub ocrotirea legii încă din 1933.  

Denumirea aleasă pentru Fundaţie este una simbolică - Edelweiss şi din traducere din germană 

însemnă – floare de colţ – o floare ce este declarată un monument al naturii şi semnifică ceva rar şi 

de preţ. Cel mai de preţ în societatea modernă sunt oamenii, iar Fundaţia are ca scop să susţină 

oamenii tineri şi talentaţi, să ofere oportunităţi pentru cei dezavantajaţi şi să contribuie la 

dezvoltarea societăţii în sine.  

Cele 3 domenii principale de activitate alese pentru Fundaţia EDELWEISS: cultural, educaţional, social, 

acoperă aspecte esenţiale ale activităţii publice din ţară, putând crea astfel  un conglomerat de 

oportunităţi care, odată fructificate, vor  putea conduce la rezultate pozitive şi durabile pentru 

Moldova.  

Slogan: „Susţine oamenii care vor susţine Moldova” 

Misiunea Fundaţiei. Fundaţia are misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii prin elaborarea şi 

implementarea unor proiecte în diverse domenii cum ar fi: cultural, educaţional şi social.  

Performanțele sportivilor noștri 
25 

Gala Edelweiss Surprinde. Ediția II. 
25 
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27 
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DOMENII DE ACTIVITATE  

DOMENIUL SOCIAL 

Pe parcursul anilor, Fundaţia Edelweiss a sprijinit păturile social vulnerabile din Republica Moldova 

unde în special au fost susţinute familiile aflate în dificultate, persoanele aflate în etate şi copiii 

instituţionalizaţi. Anul 2014 însă s-a marcat prin lansarea unei campanii sociale de colectare de 

fonduri băneşti RENAŞTE MOLDOVA alături de  Institutul Mamei şi Copilului (IMSP ICŞDOSM şi C), 

care  este principala instituţie de stat din Republica Moldova ce acordă asistenţă medicală la cel mai 

înalt nivel, în domeniul pediatriei, neonatologie, obstetricei şi ginecologiei. În aprilie anul curent s-a 

demarat campania socială naţională de colectare de fonduri RENAŞTE MOLDOVA cu sloganul O 

NOUĂ VIAŢĂ în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Republicii Moldova EDELWEISS. 

DOMENIUL CULTURAL 

Programele culturale Edelweiss sprijină şi promovează persoanele talentate din Republica Moldova. 

În acest an a continuat proiectul de succes cu genericul „Muzică Clasică pentru Toţi” care a adunat 

30 000 de spectatori doritori de a asculta muzică clasică interpretată de 67 de tineri instrumentişti – 

Chişinău Youth Orchestra.  De asemenea, s-a organizat o conferință națională a dirijorilor de cor. 

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 5 aprilie 2014, și a constituit un succes, reunind peste 150 de dirijori 

de cor din cele 33 de raioane ale țării. Participanții la conferință au abordat probleme ce ţin de creaţia 

corală sub aspect managerial și educațional, iar la finalul evenimentului au aprobat o rezoluţie ce 

urmează a fi expediată autorităţilor centrale şi locale. 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

Educaţia este o prioritate pentru fundaţia Edelweiss pentru că tinerii din Republica Moldova au 

nevoie de motivaţie şi suport pentru a-şi dezvolta talentul în domeniul de interes. Cei mai buni 

sportivi din țară s-au întrecut la Campionatul Moldovei de K1 pentru amatori susţinuţi de Fundaţia 

Edelweiss, în număr de peste 60 de sportivi. În anul 2014 de asemenea  a fost lansată o apariție 

editorială de senzație.  A fost editată pentru prima oară în Republica Moldova o carte de gen fantastic. 

Astfel a apărut  primul volum al cărții “Lupul de foc și prințesa sciților”. 
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PROGRAMELE ȘI ACTIVITĂȚILE DE BAZĂ 

CAMPANIA SOCIALĂ “RENAŞTE MOLDOVA” 

Edelweiss susţine campania socială naţională de colectare fonduri 

RENAŞTE MOLDOVA 

 

Proiectul “Renaște Moldova” se desfășoară la nivel 

naţional, în perioada 12 aprilie 2014 – 12 aprilie 2015, 

având drept obiectiv colectarea de fonduri (prin 

donaţii, sponsorizări) necesare pentru reparaţia și 

modernizarea celei mai mari maternităţi din 

Republica Moldova, Institutul Mamei și Copilului. În 

perioada menţionată, pe parcursul colectării de 

fonduri, sunt programate a fi realizate cu 

transparenţă lucrări de reparaţii, achiziţionare de 

aparatură medicală performantă – conform 

necesităţilor Instituţiei Publice Medico – Sanitare 

“Institutul Mamei și al Copilului” din Chișinău. 

Campania de colectare de fonduri prin implicare 

socială, la nivel naţional, reprezintă o premieră 

pentru Republica Moldova.   

Campania “Renaște Moldova” își propune să informeze publicul larg cu privire la importanţa 

modernizării acestei maternităţi, să sensibilizeze opinia publică și să genereze o mișcare socială de 

implicare, solidaritate și generozitate. La finalul acestui proiect, se preconizează atingerea unor 

obiective ambiţioase, cu impact social naţional: reducerea riscului de nașteri patologice prin 

garantarea accesului liber la medicina modernă; oferirea permanentă de consultanţii, tratamente și 

asistenţă medicală de calitate pentru femeile care doresc să conceapă un copil, mamele care au copii 

mici – din toate clasele sociale, de pe tot teritoriul ţării.  
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În cifre, obiectivul final al proiectului este colectarea sumei de 18.563.913,38 MDL (optsprezece 

milioane cinci sute șaizeci și trei nouă sute treisprezece lei 38 bani) – suma necesară pentru a acoperi 

toate lucrările necesare modernizării Institutului Mamei și Copilului. Cea mai importantă investiţie 

preconizată se referă la deschiderea primului Centru de Screening prenatal și a Secţiei Diagnostic 

Ambulator într-o instituţie publică care va fi accesibilă pentru paciente din diverse clase sociale, în 

condiţiile în care, astăzi, Moldova este singura ţară din regiune în care sistemul de stat nu le oferă 

viitoarelor mame acces la un astfel de centru de diagnostic.  

Concertul de lansare al campaniei sociale “Renaşte Moldova” şi prima 

vizită la Institutul Mamei și Copilului 

   

   

      

Campania de colectare de fonduri în beneficiul  Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost lansată la 

data de  12 aprilie 2014, în cadrul unui concert de caritate susținut de celebra interpretă Laima 

Vaikule și de artiștii autohtoni Tania Cergă și Cătălin Josan. Concertul, la care au participat peste 

1.100 de persoane, a reprezentat primul eveniment din cadrul unei campanii naționale ample.  
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Împreună cu donația oferită de Laima Vaikule, pentru Institutul Mamei și Copilului (IMC), donaţia 

fondatorului  Vlad Plahotniuc  care a reprezentat 10% din totalul necesar pentru IMC și din onorariile 

donate de Cătălin Josan și Tania Cerga. 

Mai multe organizații non-guvernamentale se implică și susțin proiectul 

Renaște Moldova 

 

Reprezentanții unor importante organizații non-guvernamentale, reuniți în cadrul unei dezbateri 

organizate de către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, și-au anunțat intenția de a sprijini 

campania de colectare de fonduri Renaște Moldova. Din partea Biroului de Cooperare al Elveției cu 

Republica Moldova, campania Renaște Moldova va primi susținere pentru găsirea unor donatori și 

sponsori, care să ajute la colectarea fondurilor necesare pentru lucrările de reparații prevăzute 

pentru acest an.   

 

     

 

Despre efectele la nivel național pe care le va avea campania Renaște Moldova a vorbit 

reprezentantul adjunct al Fondului ONU pentru populație, UNFPA, Boris Gâlcă. De asemenea, 

reprezentantul ONU a menționat că prin aderarea țării la Uniunea Europeană, astfel de proiecte 

inovatoare vor fi mai vizibile, iar Moldova va avea acces la mai multe fonduri externe.  

Teatrul Țăndărică din București au venit în Chișinău pentru a susține 

Campania Renaște Moldova 
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Teatrul “Ţăndărică” au oferit două reprezentaţii de excepţie în cadrul campaniei sociale “Renaşte 

Moldova” ale spectacolului “Capra cu trei iezi”, la ambele spectacole sala Filarmonicii Naţionale din 

Chişinău fiind plină. Astfel banii cumulaţi din vânzarea biletelor au fost transferaţi în conturile 

Institutului.  Aflaţi la Chişinău pentru a susţine două reprezentaţii ale spectacolului „Capra cu trei 

iezi”, actorii de la Ţăndărică au făcut  şi o vizită la maternitatea pentru care se colectează bani în 

cadrul proiectului social Renaşte Moldova. 

 

     

Prima cameră de joacă pentru copii a fost inaugurată în cadrul campaniei 

Renaște Moldova 
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Începând cu data de  31 mai a.c., copiii internați la Institutul Mamei și Copilului se vor putea juca într-

un spațiu amenajat special pentru ei, în incinta maternității din Chișinău. Camera de joacă pentru 

copii este primul proiect realizat în cadrul campaniei RENAȘTE MOLDOVA, fiind deschisă în prezența 

interpreților Adrian Ursu, Marcel și Cornelia Ștefăneț și a fondatorului Edelweiss, Vlad Plahotniuc.  

 

Camera de joacă a fost renovată de la zero, amenajată cu mobilă în culori vii și dotată cu jucării pentru 

copiii de toate vârstele care sunt tratați la Institutul Mamei și Copilului.  

Lecție deschisă de sport pentru femei însărcinate, în cadrul campaniei 

„Renaște Moldova” 

 

      

Zeci de femei însărcinate au participat la o lecție deschisă de sport, organizată de Institutul Mamei și 

Copilului, în parteneriat cu Fundația Edelweiss și rețeaua Unica Sport, în cadrul campaniei Renaște 

Moldova. Timp de douăzeci de minute, viitoarele mame au făcut o serie de exerciții potrivite pentru 
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perioada sarcinii, sub supravegherea unor antrenori specializați. Evenimentul a avut loc în aer liber, 

în parcul din incinta Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău. 

Tinerii de la Chișinău Youth Orchestra se alătură campaniei RENAȘTE 

MOLDOVA 

Talentații instrumentiști de la Chișinău Youth Orchestra s-au alăturat campaniei de colectare de 

fonduri “Renaște Moldova”, pentru modernizarea Institutului Mamei și Copilului.  

Peste 1500 de oameni au asistat vineri, 22 august, la un concert spectaculos de muzică clasică, 

susţinut de Chişinău Youth Orchestra în Scuarul Catedralei din Capitală. Concertul în aer liber a fost 

primul dintr-o serie de trei concerte pe care orchestra tinerilor le oferă în cadrul campaniei de 

colectare de fonduri „Renaşte Moldova”. Spectatorii prezenţi vineri seara în Scuarul Catedralei au 

putut asculta câteva dintre cele mai cunoscute opere clasice, în interpretarea tinerilor de la Chişinău 

Youth Orchestra, dirijată de Andriano Marian, Gabriel Bebeşelea şi Mihail Secichin. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea mai multor personalităţi din domeniul culturii, colaboratori 

și parteneri ai tinerilor din Chișinău Youth Orchestra. Pe scena amenajată în aer liber au luat cuvântul 

ministrul Culturii, Monica Babuc, Șeful direcției Cultură a Primariei capitalei, Lucia Culev, Președintele 

Asociației Muzical Corale, Elena Marian. 
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Amatorii de muzică clasică au avut prilejul de a asculta, la data de 23 august, opere ale renumitor 

compozitori Piotr Ceaikovski, Felix Mendelssohn şi Igor Stravinski, în interpretarea excepțională a 

tinerilor din Chișinău Youth Orchestra.  Concertul a avut loc la Sala cu Orgă din Chișinău și este al 

patrulea din seria concertelor de vară dedicate campaniei sociale Renaște Moldova, pentru 

modernizarea Institutului Mamei și Copiliului.  Cei 60 de tineri care formează Chișinău Youth 

Orchestra au dedicat spectacolele lor din această vară pentru mamele și copiii care vor beneficia de 

campania de modernizare a maternității din Chișinău.  

       

Valentina Naforniţa a susţinut, la data de 24 august, un concert extraordinar la Palatul Republicii din 

Chişinău, în sprijinul campaniei Renaşte Moldova. Îndrăgita soprană originară din Moldova, care 

evoluează pe scena Operei din Viena şi este apreciată la nivel internaţional, a oferit un spectacol 

grandios. Artista a cântat, în premieră la Chişinău, alături de soţul său, baritonul Mihai Dogotari, şi 

de Chişinău Youth Orchestra. Evenimentul a avut şi oaspeţi de seamă: premierul Iurie Leancă, Prima 

Doamnă, Margareta Timofti, ministrul Culturii, Monica Babuc, ministrul Tineretului şi Sportului, 
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Octavian Bodişteanu, compozitorul Eugen Doga s-au numărat printre invitaţi. 

Artiştii au revenit de trei ori la bis, spre încântarea spectatorilor care au aplaudat în picioare. 

 

Concertele de muzică clasică organizate în acest sfârşit de săptămână în cadrul campaniei Renaşte 

Moldova s-au bucurat de un succes remarcabil în rândul publicului din Capitală.  

      

Adrian Ursu şi Irina Negară, gest impresionant pentru campania Renaşte 

Moldova 

Interpretul Adrian Ursu şi familia sa au făcut o donaţie în valoare de 10.000 de lei pentru 

campania Renaşte Moldova, destinată modernizării Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău. 

Adrian Ursu şi soţia sa, Irina Negară, au vizitat maternitatea unde s-a născut şi fiica lor Irina, care are 

acum unsprezece luni. 

  

Gest inedit al unui cuplu de tineri căsătoriţi: au donat pentru renaşte moldova în ziua nunţii. 
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Doi tineri din Chişinău au ales cea mai specială zi 

din viaţa lor pentru a se alătura 

campaniei Renaşte Moldova.  

Olga şi Alexandru Andruşca au mers în ziua 

nunţii lor la Institutului Mamei şi Copilului şi au 

oferit o donaţie pentru modernizarea 

maternităţii. 

Primul succes al campaniei Renaşte Moldova: Institutul Mamei şi Copilului 

are o secţie de internare nouă, complet modernizată 

Secţia de Internare a Maternităţii de la Institutul Mamei şi Copilului (IMC) a fost complet reparată şi 

modernizată, în cadrul campaniei Renaşte Moldova. 

Fondatorul Edelweiss, care desfăşoară campania Renaşte Moldova, şi medicul Ştefan Gaţcan, 

directorul Institutului Mamei şi Copilului, au tăiat panglica la evenimentul de inaugurare a secţiei nou 

renovate. Prezenţi la eveniment au fost zeci de medici, beneficiari, mame, dar şi susţinători ai 

proiectului, care au contribuit cu donaţii mai mari sau mai mici în cadrul campaniei naţionale de 

colectare de fonduri.  

Lucrările de renovare au schimbat profund aspectul şi calitatea condiţiilor din secţia de Internare a 

Maternităţii IMC. Pacientele intră într-un hol de aşteptare primitor, dotat cu mobilier nou şi 

beneficiază de confort şi condiţii moderne de tratament, în cele şapte saloane şi cabinete proaspăt 

renovate. 

Prin deschiderea secţiei de Internare, s-a încheiat cu succes prima etapă a lucrărilor de renovare şi 

modernizare care au loc la maternitate, finanţate din donaţiile colectate în cadrul campaniei 

sociale Renaşte Moldova. 



 
13 

Secția de Internare. Înainte.

 

Secția de Internare. Acum.

 

TELEMARATONUL RENAȘTE MOLDOVA. OBIECTIV ÎNDEPLINIT! 1.000.000 DE EURO AU FOST 

COLECTAŢI PENTRU MODERNIZAREA MATERNITĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI 

Campania Renaşte Moldova şi-a atins cu succes obiectivul, Institutul Mamei şi Copilului are la 

dispoziţie 1 milion de euro pentru lucrările de modernizare şi dotare cu tehnică medicală, în 

beneficiul mamelor şi copiilor. 

Anunţul a fost făcut la finalul Telemaratonului Renaste Moldova, de către fondatorul Edelweiss  şi de 

Andreea Marin, cea care a găzduit Telemaratonul Renaşte Moldova. Cei doi au mers împreună la 

Institutul Mamei şi Copilului, pentru a înmâna conducerii maternităţii certificatul cu suma colectată 

duminică. 

Andreea Marin a mulţumit tuturor moldovenilor pentru solidaritatea şi generozitatea de care au dat 

dovadă pe parcursul unei zile emoţionante în care au fost făcute donaţii. Astfel, au fost colectaţi 

411.735 lei din donaţii ale oamenilor din întreaga ţară. În plus, fundaţia Edelweiss a adăugat restul 

sumei necesare până la atingerea obiectivului, respectiv 566.998 lei. 

Pe tot parcursul zilei, moldovenii au oferit dovezi impresionante de generozitate, participând în 

număr mare la Telemaratonul Renaşte Moldova cu donaţii. Personalităţile din call-center-ul 

Telemaratonului au răspuns întreaga zi apelurilor telefonice la linia specială pentru donaţii, care a 

fost extrem de solicitată. Oamenii au sunat atât din ţară, cât şi din străinătate – din România, Italia, 
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Portugalia, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii - mulţi dintre ei având istorii personale 

legate de Institutul Mamei şi Copilului. 

Foarte multe familii, cu copii şi bunei, dar şi grupuri de colegi sau prieteni au mers cu donaţii la boxele 

de colectare ale campaniei. Personalul medical de la Institutul Mamei şi Copilului a oferit salariul pe 

o zi de muncă. 

La telemaraton, invitaţi de seamă au fost prezenţi în studioul Publika TV sau în legătură telefonică, 

pentru a susţine campania. Ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurcă, a venit însoţit de 

familie pentru a transmite un mesaj de solidaritate, iar îndrăgita soprană Valentina Naforniţa i-a 

încurajat pe moldoveni să participe la campanie, într-o intervenţie telefonică. 

Precizăm că din cei 411.735 de lei colectaţi în cadrul Telemaratonului, 50.340 s-au strâns din apelurile 

telefonice, 33.165 din SMS-uri, în timp ce la punctele de colectare s-au adunat 162.164 la sediul 

Publika TV, 76.062 în Bălţi, 51.169 în Cahul şi 38.835 la sediul IMC. Fundaţia Edelweiss a oferit, la 

finalul Telemaratonului, o donaţie de circa 566.000 lei. 

Telemaratonul Renaşte Moldova, organizat de Fundaţia Edelweiss şi găzduit de cunoscuta Andreea 

Marin la Publika TV, a avut loc duminică, 19 octombrie, de la ora 8 dimineaţa şi s-a va desfăşurat pe 

parcursul a 11 ore. Telemaratonul a pus la dispoziţie noi modalităţi de a contribui la colectarea de 

fonduri pentru modernizarea maternităţii IMC. Totodată, special pentru evenimentul 

Telemaratonului, patru boxe de colectare a donaţiilor au fost deschise în Chişinău, Bălţi şi Cahul. În 

Capitală s-au putut depune donaţii la punctul de colectare de la Institutul Mamei şi Copilului, blocul 

maternităţii, şi la sediul Publika TV din strada Ghioceilor nr. 1. În Bălţi, boxa de colectare a fost 

amplasată la sediul Teatrului ”Vasile Alecsandri”, iar în Cahul – la sediul Universităţii de Stat ”Bogdan 

Petriceicu Hajdeu”. 
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Sala de naşteri complet modernizată la maternitatea Institutului Mamei şi 
Copilului! 
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Președintele ucrainean Petro Poroșenko susține proiectul lui Vlad 

Plahotniuc pentru modernizarea Institutului Mamei și Copilului: "este 

un exemplu grăitor despre ce se poate obține prin implicare" 

 

Mesajul campaniei sociale Renaşte Moldova este susținut de președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. 

Șeful statului ucrainean a apreciat acțiunile ambițioase care au fost întreprinse pentru modernizarea 

Institutului Mamei și Copilului – cu prilejul vizitei pe care a făcut-o aseară la maternitatea din Chișinău, 

împreună cu inițiatorul campaniei sociale, fondatorul Fundației Edelweiss, Vlad Plahotniuc. 

 

”Este foarte important să fie create cele mai bune condiții pentru viitoarele mame, iar acest proiect 

reprezintă un exemplu grăitor despre ce se poate obține prin implicare. Datorită unor asemenea 

proiecte, se fac vizibile și schimbările spre bine din societate”, a declarat Poroșenko, la Institutul 

Mamei și Copilului. 

 

Președintele Ucrainei a făcut o paralelă între proiectul Renaște Moldova, inițiat de Fundația 

Edelweiss, și un proiect similar realizat în țara sa, care a avut ca obiectiv modernizarea centrelor 

perinatale. “Salut această campanie socială, o campanie de caritate cu nume sugestiv pentru 

Moldova. Și în Ucraina avem un proiect similar, care vizează modernizarea centrelor perinatale. 

Consider că de la renașterea acestor centre începe și renașterea țărilor”, a punctat șeful statului 

ucrainean. 

 

 
Maternitatea Mamei şi Copilului din Chişinău are o primă sală de naşteri complet renovată şi 
dotată cu utilaj medical modern. Acest proiect a fost realizat cu succes, ca urmare a lucrărilor 
ample de reparaţii ce au loc în cadrul campaniei Renaşte Moldova. 
 
Înainte ca primele paciente să beneficieze de condiţiile occidentale din cadrul maternităţii, 
iniţiatorul campaniei Renaşte Moldova, Vlad Plahotniuc, a ţinut să fie organizată şi o slujbă de 
sfinţire. Aceasta a fost oficiată de Preasfinţia Sa Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni. 
 
Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că, oferind condiţii moderne mamelor şi nou-
născuţilor în maternitate, sunt încurajate familiile din Republica Moldova.”Ne bucură că sunt aşa 
oameni ca dl Plahotniuc şi ca cei care au depus atâta muncă pentru ca azi să vedem această sală 
renovată. Aici se nasc copiii care sunt viitorul ţării noastre”, a spus Preasfinţia Sa. 
 
Campania se bucură de sprijin la nivel naţional şi internaţional, de curând fiind colectată integral 
suma necesară pentru finalizarea lucrărilor de modernizare, în anul 2015. 
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Fondatorul Edelweisss, Vlad Plahotniuc, care este și inițiatorul proiectului de modernizarea a 

Institutului Mamei și Copilului, a vorbit la rândul sau despre motivul pentru care l-a invitat pe Petro 

Poroșenko să viziteze această maternitate, dar și despre importanța proiectului Renaște Moldova. 

"Sunt foarte fericit c ă am avut posibilitatea de a-l invita astăzi aici pe un oaspete atât de înalt, pe 

preşedintele Ucrainei şi vechiul meu prieten, Petro Poroşenko. Fiind recent la Kiev, i-am povestit 

despre proiectul nostru şi el a căzut imediat de acord să îl susţină", a declarat Vlad Plahotniuc. 

 

"Țările noastre au multe lucruri comune, avem aceleași aspirații. Mă bucur să remarc că în acest 

centru medical de importanță națională se nasc copii de toate naționalitățile, inclusiv ucraineni. Vrem 

să creem aici cele mai bune condiții. Mesajele de susținere ale prietenilor noștri sunt foarte 

importante în acest sens”, a adaugat initiatorul proiectului Renaste Moldova, Vlad Plahotniuc. 

 

Campania socială Renaște Moldova a fost lansată în luna aprilie, în cadrul unui concert de caritate 

organizat de Fundația Edelweiss. De atunci, au fost făcute mii de donații, iar personalități notorii din 

Moldova și din străinătate, oameni politici, de afaceri și de cultură s-au alăturat campaniei și au 

transmis mesaje de susținere. Campania s-a bucurat de un real succes, iar fondurile necesare pentru 

reparații au fost deja acumulate. Primele etape ale proiectului de modernizare au fost realizate, iar 

noi saloane au fost date în folosință în cadrul maternității. 

 

La IMC au loc modernizări fără precedent. Proiectul Renaște Moldova 

continuă și pe parcursul anului viitor. 

 

Lucrările ample de reparație și modernizare ale Institutului Mamei și Copilului au rezultate 

spectaculoase până acum și vor continua și în 2015, cu ajutorul fondurilor colectate în cadrul 

campaniei Renaște Moldova. La ședința de lucru a IMC de joi, 27 noiembrie, s-a realizat un bilanț al 

proiectului și s-au stabilit următorii pași. 

 

Modernizările care au loc la moment sunt fără precedent în istoria instituției medicale. De la startul 

proiectului, în doar câteva luni, s-a reușit renovarea și dotarea cu utilaje și mobilier modern a secției 

de Internare, a fost construită o rampă care ușurează accesul pacientelor în maternitate și a fost 

modernizată la standarde europene una dintre sălile de naștere. 

 

În mai puțin de 6 luni, campania Renaște Moldova a arătat rezultate extraordinare în cadrul 

institutului nostru, a declarat Directorul General al IMC, Ștefan Gațcan. Acesta s-a arătat mulțumit 
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de faptul că suma necesară pentru toate cele 6 etape ale proiectului de modernizare a fost colectată 

integral în cadrul campaniei Renaște Moldova și a prezentat, în cadrul ședinței, o evidență strictă a 

cheltuielilor. Directorul IMC preconizează că lucrările se vor încheia în 2015. 

 

Pacientele de la IMC, dar și personalul medical beneficiază deja de condiții mult mai bune în 

maternitate. ”Proiectul Renaște Moldova este o motivație extraordinară pentru medicii din cadrul 

secției de internare. Noi acum avem cele mai bune condiții pentru a primi și consulta pacienții. Iar 

mamele care au mai fost și revin la noi pentru a doua sau a treia naștere sunt plăcut surprinse de 

ceea ce văd, mai ales că avem utilaj performant aproape în fiecare salon de proceduri și suntem 

dotați cu echipament performant, iar orice complicație care poate interveni în timpul consultării 

pacientei – o putem monitoriza cu ușurință. Acum avem și seminare de instruire pentru utilizarea 

echipamentului nou și suntem mult mai liniștiți pentru că știm exact diagnosticul pacienților noștri”, 

susține șeful Secției de Internare a maternității, medicul Victor Botnari. 

Campania Renaște Moldova continuă: O nouă aripă a maternității 

Mamei și Copilului a fost modernizată 

 

Începând de astăzi, mamele cu nou-născuți se vor 

putea recupera în saloane modernizate și renovate, în 

incinta maternității Institutului Mamei și Copilului din 

Chișinău. O nouă aripă a maternității a fost deschisă 

pentru pacienți, în prezența Înalt Prea Sfinţitului 

Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii 

Moldove, a inițiatorului campaniei Renaște Moldova, 

Vlad Plahotniuc, și a personalului medical de la 

Institutul Mamei și Copilului.  

 

ÎPS Vladimir a ținut o slujbă de sfințire emoționantă, în care le-a mulțumit pentru implicare și 

solidaritate celor care au sprijinit campania socială Renaște Moldova.  

 

“Suntem în ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, când de obicei se fac cadouri. Noi le facem 

cadouri copiilor, dar Vlad Plahotniuc face un cadou mai mare, pentru întreaga republică: 

modernizarea Institutului Mamei și Copilului. Tot ce se face aici se face pentru binele cetățenilor, 

pentru binele Republicii Moldova”, a spus ÎPS Vladimir.  

 

De la lansarea campaniei Renaște Moldova, pentru renovarea maternității au fost colectate fonduri 
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de aproximativ 1 milion de euro, fiind astfel posibilă demararea unor reparații fără precedent în 

ultimele trei decenii.  

 

Anul viitor, în cadrul aceluiași proiect, urmează a fi renovate și dotate cu utilaj medical alte zeci de 

saloane de lăuzie, va fi construită o sală de chirurgie modernă și va fi deschisă prima secţie de 

diagnostic ambulator – Centrul prenatal de screening. 

DOMENIUL SOCIAL 

Început de an şcolar fără griji, pentru o familie nevoiaşă din Leova 

 

Familia Boeştean din oraşul Cahul are opt copii, dintre 

care cinci frecventează cursurile unor şcoli. Alexandru, 

băiatul cel mare, este în anul al doilea la Politehnica din 

Chişinău. Doar din salariul tatălui şi din alocaţiile 

copiilor, familia nu ar fi reuşit să le asigure copiilor cele 

necesare pentru începutul de an şcolar. 

 

În ajunul începutului de an şcolar, Fundaţia Edelweiss 

sprijină cu rechizite copiii din familiile nevoiaşe, 

încurajându-i, astfel, să meargă la şcoală şi să-şi 

continue educaţia, în pofida greutăţilor.  

 

O nouă surpriză pentru micuții dintr-un centru de plasament din 

Hîncești! 
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Cei 21 de copii de la centrul de plasament Brândușa din Hîncești au avut surpriza să îi revadă pe unii 

dintre voluntarii fundației Edelweiss, cu ocazia Crăciunului.  

Prima dată, copiii s-au împrietenit cu o parte din echipa Edelweiss în cadrul emisiunii Da sau Nu, 

difuzată la postul tv Prime, când centrul de plasament a fost beneficiarul concursului televizat și al 

unei donații semnificative din partea Fundației Edelweiss.  

Surpriza unei noi revederi a venit însă în preajma Crăciunului, când micuții au fost vizitați chiar la 

Hîncești de către voluntarii Edelweiss. Copiii au primit dulciuri şi electrocasnice de la Fundaţia 

Edelweiss, au cântat și au dansat pentru Moș Crăciun.  

La Centrul de plasament "Brânduşa" se află 21 de copii orfani, din familii social-vulnerabile sau care 

au fost supuşi violenţei domestice. 

Vezi cine au fost invitații speciali ai Edelweiss, la evenimentul de 

Crăciun al revistei Odoraș 

 

La evenimentul de Crăciun organizat anul acesta de 

îndrăgita revistă Odoraș, Fundația Edelweiss a venit 

însoțită de către 3 familii frumoase și numeroase. 

Familiile au fost binecuvântate fiecare cu tripleți și 

cvadrupleți, iar micuții, împreună cu părinții și buneii 

lor, au fost invitații speciali ai Fundației Edelweiss la 

evenimentul de Crăciun.  
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În plus față de donațiile primite în dar din partea Edelweiss, constând în cadouri pentru cei mici și 

electrocasnice necesare pentru fiecare casă, cele trei familii au mai primit o veste bună: micuții vor 

apărea în paginile revistei Odoraș, de luna viitoare.  

Edelweiss ajută  tripleţilor născuţi la Institutul Mamei şi Copilului 

 

 

Micuţii Ionel, Nicoleta şi Gabriela s-au născut într-

o familie tânără dintr-un sat din Cahul. Mama lor, 

Olesea, are doar 23 de ani. 

Fundaţia Edelweiss a oferit daruri şi obiecte de 

necesitate pentru gemenii tripleţi născuţi la 

maternitatea din Chişinău. 

 

DOMENIUL CULTURAL 

150 de dirijori s-au reunit pentru a salva arta corală din Moldova 

 

Premiul de 50.000 de lei, oferit de către 

Edelweiss în cadrul Galei Premiilor de 

Performanță (decembrie 2013), a fost utilizat 

de către Asociația Muzical Corală și Uniunea 

Muzicienilor pentru a organiza, în premieră în 

Moldova, o conferință națională a dirijorilor de 

cor. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 5 aprilie 

a.c., și a constituit un succes, reunind peste 150 

de dirijori de cor din cele 33 de raioane ale țării. 

Participanții la conferință au abordat probleme ce ţin de creaţia corală sub aspect managerial și 

educațional, iar la finalul evenimentului au aprobat o rezoluţie ce urmează a fi expediată autorităţilor 

centrale şi locale. 
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În sprijinul tradiţiilor: Cei mai buni doinitori din Moldova, premiaţi 

de Edelweiss la Festivalul Doinei 

 

Fundaţia Edelweiss contribuie la promovarea 

tradiţiilor noastre şi la descoperirea artiştilor 

talentaţi care le pot duce mai departe. 

Edelweiss a sponsorizat Festivalului Doinei, 

aflat la cea de-a III-a ediţie, care s-a desfăşurat 

în perioada 21-24 octombrie 2014 la Chişinău. 

Cei mai buni şi mai autentici zece doinitori, selectaţi în cadrul concursului din 23 octombrie, au primit 

premii în valoare de zece, opt şi şase mii de lei, oferite  la Gala Laureaţilor Festivalului Doinei. Premiul 

cel mare, acordat Marcelei Vuicu din Chişinău, a fost înmânat de către ministrul Culturii, Monica 

Babuc. Festivalul Doinei a fost organizat pentru al treilea an consecutiv de către Radio Moldova. 

Proiectul și-a propus să identifice interpreţii cei mai talentaţi, informatorii de folclor şi să cultive 

dragostea faţă de această specie a genului liric tradiţional. Doina populară este înscrisă în patrimoniul 

UNESCO. 

Concertele iernii au fost aduse în Moldova de Edelweiss 

  

Primul dintre cele trei concerte a fost unul susținut în exclusivitate în Republica Moldova, în fața a 

peste 800 de spectatori. Sub bagheta dirijorului Andriano Marian, tinerii din Chișinău Youth 

Orchestra au susținut un concert de pop simfonic, în cadrul căruia au interpretat melodii renumite 
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pop, într-o manieră simfonică. Alături de orchestră, Cătălin Josan, RUPT, Alex Calancea, Cristina 

Pintilie și Marinela Parlicov au ridicat sala în picioare.  

''E o stare aparte. Orchestra simfonică e altceva. De multe ori orchestra îţi dă o stare deosebită pentru 

că o auzi live, toată energia vine de la muzica asta frumoasă'', a spus interpretul Cătălin Josan. 

 

La rândul său, artistul Alex Calancea a remarcat atmosfera extaordinară pe care au transmis-o, de pe 

scenă, cei 43 de tineri instrumentiști, susținuți de Edelweiss. “E minunat că sunt aşa tineri în 

Moldova'', a menţionat Alex Calancea. 

Cel de-al doilea concert de iarnă a fost susținut de 250 de coriști, reprezentând 10 ansambluri din 

toată țara, în cadrul unei ediții jubiliare a Festivalului Național Colinde, Colinde. În cadrul acestui 

spectacol, au fost interpretate colinde originale.  

 

Iar al treilea concert de iarnă, Balet meets symphony, a reușit cu succes să redea atmosfera 

sărbătorilor de iarnă prin suite din baletele ”Spărgătorul de Nuci” și ”Lacul Lebedelor” semnate de 

Piotr Ceaikovski. Orchestra a fost dirijată de Gabriel Bebeșelea, unul din dirijorii români ai 

momentului. 

Evenimentele de iarnă au fost organizate de către Edelweiss, în parteneriat cu Chişinău Youth 

Orchestra. Tinerii instrumentiști care studiază în Moldova și în străinătate sunt susținuți deja de ani 

de zile de către fundația de caritate patronată de către Vlad Plahotniuc. 

     DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 Cei mai buni sportivi din țară s-au întrecut la Campionatul Moldovei de K1 

pentru amatori. 
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160 de sportivi au performat la Campionatul 

Moldovei de K1 pentru amatori , desfășurat 

zilele acestea în Chișinău, în cadrul unui 

eveniment cu adevărat spectaculos. 

Federația Moldovei de K1, în parteneriat cu 

Fundația Edelweiss, a organizat anul acesta 

un campionat de nivel european, urmând a 

fi format lotul național care va reprezenta 

țara la competiții internaționale. 

Apariție editorială de senzație, lansată cu ajutorul Fundației Edelweiss 

A fost editată pentru prima oară în Republica Moldova o carte de gen fantastic. Astfel a apărut   

primul volum al cărții “Lupul de foc și prințesa sciților”. Scrisă de Ghenadie Postolachi și ilustrată de 

Sergiu Puică, cartea a fost primită cu mult entuziasm de către cei prezenți la lansare. Această carte 

va fi citită de multă lume, deoarece ea este “patriotică, modernă și aduce o noutate în literatura 

pentru copii”. 
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Ne mândrim cu performanțele sportivilor noștri! 

 

 

La finalul unui an de succes pentru luptătorii 

moldoveni de K1, Fundația Edelweiss le-a fost din 

nou alături tinerilor noștri, cărora le-a oferit premii 

de performanță, în cadrul unei gale aniversare.  

 

 

 

Președintele federației 16 dintre tinerii care au obținut performanțe și medalii la competițiile 

europene și mondiale desfășurate pe parcursul anului 2014, în special la Campionatul European de 

la Vilnius, din noiembrie, au primit premii din partea fundației Edelweiss. de K1 amator și al Asociației 

FEA, Dorin Damir, susține că anul 2014 a fost unul de succes pentru luptătorii noștri, dar promite că 

2015 va fi unul și mai bun. 

GALA EDELWEISS SURPRINDE 

 

Fundația Edelweiss a organizat o seară a emoțiilor și a suprizelor frumoase, pentru a marca cei 4 ani 

de activitate, alături de câteva sute dintre beneficiarii săi din întreaga țară. 

 

Îndrăgita Andreea Marin fost gazda Galei Edelweiss Surprinde și cea care, în colaborare cu fundația 

patronată de Vlad Plahotniuc, a anunțat donațiile care au schimbat viața a cinci familii aflate în situații 
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disperate.  

 

Rând pe rând, familii aflate la Gala Edelweiss ca simpli spectatori au fost luați prin surprindere și 

chemați pe scenă de către Andreea Marin. Publicul le-a aflat poveștile și greutățile extraordinare prin 

care trec, iar momentele emoționante au fost trăite atât de cei de pe scenă, cât și de cei care îi 

urmăreau din sală. Emoțiile au izbucnit de fiecare dată, atunci când Fundația Edelweiss anunța în ce 

constau donațiile - atent pregătite - pentru îndeplinirea visurilor pentru aceste familii. 

 

Momentul culminant și cel mai emoționant al serii a fost întâlnirea dintre fondatorul Edelweiss, Vlad 

Plahotniuc, și tânărul Petru Chirița, cunoscut publicului larg pentru participarea sa la un concurs tv 

de talente. Vlad Plahotniuc a povestit că el însuși a auzit povestea lui Petru Chirița la televizor și, 

impresionat de acest tânăr ambițios, a decis imediat să îl ajute. 

 

Pe parcursul Galei Edelweiss Surprinde, alte patru familii au primit sprijin. Pentru familia Grecu din 

Chișinău, fundația achită toate cheltuielile anuale pentru tratamentul fetiței de doi ani, diagnosticată 

cu cancer la ochi. Frații Cristin și Ionela din satul Lingura, Cantemir, au de acum aparate auditive noi 

și performante. Nicolae Rîjac, copilul care a învins leucemia datorită Edelweiss, are tratamentul de 

refacere după boală asigurat de fundație iar familia lui își va putea repara casa. Iar pentru tânăra 

Cristina Andrieș, fundația achită costul studiilor muzicale care o vor pregăti pentru o cariera în 

muzică pe care și-o dorește. 

 

“Toate aceste momente minunate sunt posibile datorită unei echipe extraordinare, pe are voi nu o 

vedeți, dar știți că este acolo, și anume echipa Fundației Edelweiss”, a spus Andreea Marin. La finalul 

Galei, trupa românească Holograf le-a oferit prietenilor Edelweiss un show pe măsura emoțiilor.  
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CATEGORII DE BENEFICIARI ȘI NUMĂRUL 

Beneficiari ai Fundaţiei sunt persoane fizice – orfani, familii cu mulţi copii, persoane în etate, 

persoane cu dizabilități, elevi, studenţi, tinerii specialişti, sportivii, persoane social-neprotejate, 

familii aflate în dificultate, personalităţi culturale - cât şi organizaţiile neguvernamentale şi alte 

instituţii, care lucrează cu aceste categorii de persoane, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege 

şi statutul Fundaţiei, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din 

bunurile fundaţiei sau societăţi sau asociaţii culturale sau de învăţământ sau pentru promovarea 

educaţiei sau a sportului. 

ANUL 2014 A ADUNAT 82 039 BENEFICIARI DIN DIVERSE CATEGORII. 

57 608 beneficiari a activităţilor şi programelor sociale 

17 871 beneficiari din domeniul cultural 

6 560 beneficiari de burse, activităţi educaţionale şi sport 
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TOTAL BENEFICIARI ÎN 4 ANI DE ACTIVITATE: 422 722 BENEFICIARI. 

COMUNICARE 

Importanţa comunicării este esenţială pentru Fundaţia Edelweiss. Pe lângă modalităţile standarde 

de comunicare cum ar fi telefonul, faxul sau e-mailul, colaboratorii Edelweiss folosesc Website-ul 

Oficial Edelweiss www.edelwess.md unde orice doritor poate lăsa un mesaj în „Contacte”, vizualiza 

rapoartele anuale ale organizaţiei sau descărca Formularul de Aplicare: 

 
 
Pagina Noutăţi 

 
 
Pagina Galerie Foto/Video 

 

De asemenea Fundaţia Edelweiss afișează toate activităţile video pe Canalul Youtube iar beneficiarii 

sau persoanele interesate de acţiunile Edelweiss pot da „like” pe pagina publică a fundaţiei, astfel 

vor fi la curent cu toate planurile şi proiectele organizaţiei: 

 

http://www.edelwess.md/
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Canal Youtube 

 
 
Pagina Facebook a Fundaţiei Edelweiss 

 

 

CONTACTE 

Fundaţia „EDELWEISS” 

Bd. Dimitrie Cantemir 1/1 

MD – 2001 Chişinău, 

Republica Moldova 

Tel/fax: +373 22 809 083 

E-mail : office@edelweiss.md  

Web: www.edelweiss.md  

DECLARAŢIE FINANCIARĂ 

 Rapoartele financiare 
I.1. La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare 

întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se 

mailto:office@edelweiss.md
http://www.edelweiss.md/
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încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de 
statistică cărora au fost prezentate. 

I.2. În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la 
prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor 
societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora 
au fost prezentate. 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul 
anului raportat. 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi 

enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1. 

Tabelul 1. (MDL) 

Sursa de venit Valoarea sursei 

I. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de 

constituire 
8 963 699 

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a 

fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale 7 734 182 

Contribuţii de la fondator 7 734 182 

Total pe 1.1. 7 734 182 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 1 229 517 

A) Donaţii filantropice 734 834 

B) Granturi   

C) Donaţii simple 494 683 

Donatii primite de la Anastasia Lazariuc 269 334 

Donatii primite de la Dublu Sens SRL 353 500 

Donatii primite de la Laima Vaicule 100 000 

Donatii primite de la diversi donatori persoane fizice 12 000 

Total pe 1.2  



 
31 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea 

lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, 

acţiunilor sportive şi altor acţiuni) 

 

Total pe 1.3.  

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele 

de constituire 
 

Total pe 1.4.  

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute 

în actele de constituire 
 

    

Total pe 1.5.  

total pe I. 8 963 699 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare 

(neprevăzute în actele de constituire) 
  

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor 

(titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)    

Total pe 2.1.   

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii   

Total pe 2.2.   

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare   

Total pe 2.3.   

Total pe II.  

Total surse 8 963 699 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde 

echivalentului valutei la data de primire a ei. 
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I. Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite. 

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite. 

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în 

Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate. 

Tabelul 2. (MDL) 

 

SURSA DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR 

Utilizarea mijloacelor  

financiare şi/sau materiale 

Cheltuieli cu desti-naţie 

specială 

 

Cheltuieli 

administrati

ve 

Proiecte În sco-puri 

ge-nerale 

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii 

prevăzute în actele de constituire 

5 758 284 2 352 761 494 683 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii 

materiale şi nemateriale a fondatorilor, 

membrilor organizaţiei necomerciale 

4 528 767 2 352 761 494 683 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 1 229 517   

A) Donaţii filantropice 734 834   

B) Granturi     

C) Donaţii simple 494 683   

1.3. Alte venituri din activitatea statutară 

(încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, 

licitaţiilor, acţiunilor) 

   

1.4. Venituri rezultate din activitatea 

economică prevăzută în actele de constituire 

   

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din 

alte activităţi prevăzute în actele de constituire 
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2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii 

economice auxiliare (neprevăzute în actele de 

constituire) 

   

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în 

urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, 

depozite bancare sau alte investiţii) 

   

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau 

înstrăinării proprietăţii 

   

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise 

de legislaţia în vigoare 

   

    

Total acoperire cheltuieli 5 758 284 2 352 761 494 683 

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării. 

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau 

materiale se indică în tabelul 3. 

Tabelul 3 (MDL) 

 

ARTICOLE DE 

CHELTUIELI 

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale 

Renaste 

Moldova 

Gala 

Premiilor 

Edelweiss 

Proiecte 

culturale 

Proiecte 

educationa

le 

Scopuri 

generale 

Cheltuieli directe de 

program total, 

inclusiv: 

 

1 319 006 

 

1 033 755 

 

4 466 222 

 

1 160 497 

 

Consumabile 183 204 43 273 4 466 222 1 160 497  

Salarii şi defalcări în 

fondul social 

 

254 562 

 

436 872 

   

Echipament 493 154 468 431    
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Cheltuieli de 

delegare şi 

transport 

 

315 806 

 

14 899 

   

Alte cheltuieli 

(arenda) 

 

72 280 

 

70 280 

   

2. Cheltuieli 

generale şi 

administrative 

total,  

inclusiv: 

     

 

494 683 

Consumabile (de 

birou şi gospodărie) 
    11 241 

Salarii şi defalcări în 

fondul social 

     

 

349 775 

Cheltuieli de 

delegare şi 

transport 

     

44 643 

 

Alte cheltuieli 

(specificaţi) 

     

89 024 

Total cheltuieli 1 319 006 1 033 755 4 466 222 1 160 497 494 683 

3.3. Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor, consultanţilor, 

experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi valoarea salariilor şi altor retribuiri a 

muncii. 

Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor, consultanţilor, experţilor, 
persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii se 
reflectă în forma prevăzută de tabelul 4. 

Tabelul 4.(MDL) 
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FUNCŢIA 
Numărul de 

persoane 

Costuri 

personale 

Membrii organelor de conducere 6  

Angajaţii permanenţi 5  

Angajaţi prin cumul - - 

Consultanţi  - - 

Experţi - - 

Alte retribuiri a muncii (pentru servicii prestate)   

Total cheltuieli privind retribuirea muncii   

 

 


