
DREPTURILE
TINERILOR ÎN

CÂMPUL MUNCII

 

Acestă publicație este realizată în cadrul proiectului "Promovarea Ocupării
Tinerilor" al Organizației Internaționale a Muncii, implementat în rl. Cahul de

către Consiliul Național al Tineretului din Moldova.



DREPTUL LA MUNCĂ AL

TINERILOR

Constituția ca garant suprem al drepturilor omului în RM; 
Codul muncii adoptat prin Legea nr.154 din 28.03.2003;
Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării
forței de muncă și asigurarea de șomaj;
Legea nr.186 din 10.07.2008 privind securitatea şi sănătatea în
muncă;
Legea nr.756 din 24.12.1999 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale; 
Legea nr.1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire şi
reexaminare a salariului minim; 
Legea nr.847 din 12.02.2002 salarizarii; 
Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
sociale; 
Legea nr.60 din 30.03.2012 cu privire la incluziunea socală a
persoanelor cu dizabilități;
Legea nr.121 din 25.05.2012 privind asigurarea egalității ș.a. 
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IMPORTANT: Este esențial ca angajatorul și salariatul
să fie la curent cu aceste acte juridice. Cei care încalcă
prevederile sus menționate riscă să fie trași la răspundere
juridică pentru nerespectarea acestor norme.

În Republica Moldova ca și în alte state democrate, relațiile dintre
angajatori și angajați sunt reglementate în conformitate cu diverse
acte normative din domeniul muncii, dintre care putem menționa:



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

CARE GUVERNEAZĂ DREPTUL

MUNCII

a) libertatea muncii;
b) interzicerea muncii forţate;
c) egalitatea și nediscriminarea;
d) protecţia împotriva şomajului;
e) asigurarea dreptului fiecărui salariat la
condiţii echitabile de muncă;
f) garantarea dreptului fiecărui salariat la
achitarea la timp integrală şi echitabilă a
salariului;
g) asigurarea dreptului fiecărui salariat la
apărarea drepturilor şi libertăţilor sale de
muncă;
h) asigurarea dreptului salariaţilor la
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale în perioada activităţii de
muncă;   
 i) garantarea dreptului la asigurarea
socială şi medicală obligatorie a
salariaţilor, ș.a.

Principiile de bază ce reglementează
raporturile de muncă reies din normele
dreptului internaţional şi din cele
naționale, în special Constituţia Republicii
Moldova și Codul muncii.

Principiile
dreptului muncii

sunt următoarele:



Toți angajații sunt
protejați împotriva

discriminării în proces
de angajare și la locul

de muncă astfel
asigurând egalitatea de

șanse pentru toți. 

În sensul legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la

asigurarea egalității, discriminarea este orice

deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi

şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane,

precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu

bazat pe criteriile reale, stipulate de legislație sau pe

criterii presupuse, cum ar fi deosebire de rasă, culoare,

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau

convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, sarcină, opinie,

apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Anunț de angajare expus cu sintagme ”angajam domnișoară”,”vârsta de
până la...”, ”necăsătorită”, etc.
În timpul interviului de angajare ești întrebată despre chestiuni
personale cum ar fi ”ești căsătorită”, ”ești însărcinată”, ”ai copii mici”,
unde răspunsurile tale la acestea îți determină statutul de angajat or nu.
Nu ești angajat la serviciu pe motiv că ești fost deținut, ești de etnie
romă sau ai o dizabilitate.
Refuzul angajatorului de a crea condiții minime de accesibilitate
necesare pentru persoane cu dizabilități de asemenea vor constitui o
discriminare.
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Exemple de discriminare
 în câmpul muncii

IMPORTANT: Nu constituie discriminare stabilirea unor
diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor,
care sânt determinate de cerinţele specifice unei munci, stabilite
de legislaţia în vigoare sau de grija deosebită a statului faţă de
persoanele care necesită o protecţie socială şi juridică sporită.

Exemple 
Acordarea subvențiilor (măsuri de susținere) de către stat
angajatorilor ce angajează tineri specialiști, persoane cu dizabilități etc.
Obligarea angajatorilor prin lege să aiba angajați persoane cu
dizabilități în proporție de 5% în cazul în care unitatea acestuia are mai
mult de 20 de angajați.
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EGALITATEA ȘI NEDISCRIMINAREA

ÎN CÂMPUL MUNCII



O altă formă de violare a dreptului la muncă este hărțuirea și
hărțuirea sexuală făcută de către superiori și colegii de serviciu.

HĂRȚUIREA CA FORMĂ DE ÎNCĂLCARE A

DREPTURILOR SALARIATULUI

IMPORTANT: Hărţuirea este orice
comportament nedorit care conduce la crearea
unui mediu intimidant, ostil, degradant,
umilitor sau ofensator, având drept scop sau
efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza
criteriilor stipulate de legislație.

Exemple 
1) La locul de muncă ești umilit de colegi pe motiv că ești de etnie romă;
2) Colegi spun bancuri despre femeile și fetele blonde atunci când în
preajma lor este o fată/femeie blondă.
3) Șefii sau colegii continuu își ating colegii de sex opus, flirtează cu
aceștia, și aceasta în condițiile în care acest comportament este deranjant
și nedorit pentru ultimii. 

În contextul legii nr.121 din 2012 putem vorbi și despre victimizarea
la locul de muncă ca formă de încălcare a drepturilor salariatului.

VICTIMIZARE

Conform legii, victimizarea este orice acţiune sau inacţiune soldată
cu consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau
înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării
aplicării prevederilor legislației naționale sau în scopul furnizării
unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea
sau acţiunea înaintată de către o altă persoană.

Exemplu
Ai înregistrat o plângere precum că ești hărțuit de către colegi la locul de
muncă, dar în rezultatul protecției așteptate, șefii la rândul lor te
hărțuiesc și te învinuiesc invocând faptul că tu ești cel vinovat de cele
întâmplate, or chiar te pedepsec, cum ar fi cu schimbul locului de muncă
în condiții mai rele, neplata premiilor etc.



Contractul individual de muncă este
înţelegerea dintre salariat şi
angajator, prin care salariatul se
obligă să presteze o muncă într-o
anumită specialitate, calificare sau
funcţie, să respecte regulamentul
intern al unităţii, iar angajatorul se
obligă să-i asigure condiţiile de
muncă revăzute de prezentul cod, de

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

IMPORTANT: Părţile contractului individual de muncă sunt
salariatul şi angajatorul. Persoana fizică dobândeşte capacitate
de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizică poate
încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei
de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor
legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea,
dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.

IA AMINTE! Se interzice încadrarea în muncă a
persoanelor în vârstă de până la 15 ani.

Anterior angajării sau transferării într-o nouă funcţie, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana care urmează a fi angajată sau
transferată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă,
regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele
de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.

alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de
contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral
salariul.

Refuzul neântemeiat de angajare este interzis, fiind interzisă
orice formă de discriminare în drepturi ori în stabilirea unor
avantaje, directe sau indirecte, la încheierea contractului
individual de muncă având la bază criterii de sex, rasă, etnie,
religie, opţiune politică sau origine socială.



Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în
conformitate cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul
individual şi cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea
obligaţiilor de muncă. 
Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unităţi nu
poate depăşi 40 de ore pe săptămână.

CONDIȚIILE DE MUNCĂ: TIMPUL DE MUNCĂ 
ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ, SALARIUL

IMPORTANT: Pentru anumite categorii de salariaţi, în
funcţie de vârstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi
de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
contractul individual de muncă se stabileşte durata redusă a
timpului de muncă.
Durata săptămânală redusă a
timpului de muncă constituie:

 

a) 24 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani ;
b) 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani;     
c) 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de 
muncă vătămătoare, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.

În același timp Codul Muncii și Legea privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
stabilesc că pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi
accentuate (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri
mai mari) se stabileşte o durată redusă a timpului de
muncă de 30 de ore pe săptămână, fără diminuarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de
legislaţia în vigoare.

De asemenea în temeiul Codului Muncii angajatului i se poate
stabli timpul de muncă parțial (munca pe fracțiune de normă)
unde acesta fiind angajat cu ziua sau săptămâna i se stabilește
timp de muncă parțială.



Timpul de odihnă este durata de timp, consacrată legal, instituită
pentru recuperarea energiei fizice şi intelectuale a salariatului
cheltuite în procesul muncii. Totodată timpul de odihnă vine să
asigure dreptul tinerilor de a participa la viața social-culturală. Pe
durata timpului de odihnă, salariatul este în drept să nu presteaze
munca pentru care este angajat. 

TIMPUL DE ODIHNĂ

IMPORTANT: Timpul de odihnă se prezintă în următoarele forme:
- pauza pentru masă şi repausul zilnic;
- pauzele pentru alimentarea copilului;
- repausul săptămânal;
- zilele de sărbătoare nelucrătoare;
- concediile anuale de odihnă; şi
- concediile sociale (medical, de maternitate, paternal ș.a.). 

 1. Atragerea la muncă suplimentară poate fi dispusă de angajator
fără acordul salariatului pentru efectuarea lucrărilor necesare
pentru apărarea ţării, pentru preîntâmpinarea unei avarii de
producţie ori pentru înlăturarea consecinţelor unei avarii de
producţie sau a unei calamităţi naturale sau pentru efectuarea
lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita
buna funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi energie
electrică, de canalizare etc.
2.Atragerea la muncă suplimentară se efectuează de angajator cu
acordul scris al salariatului în cazurile prevăzute de art. 104 (3)
Codul Muncii.

Munca în zilele de repaus este
interzisă.

IMPORTANT: Nu se admite atragerea la
muncă în zilele de repaus a salariaţilor în
vârstă de până la 18 ani și a femeilor
gravide.

De la această regulă  există și 2 excepții, și anume:



Salariul reprezintă orice recompensă sau câştig evaluat în bani,
plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual
de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.

SALARIUL

IMPORTANT: La stabilirea şi achitarea salariului nu se
admite nici o discriminare pe criterii de sex, vârstă,
dizabilitate, origine socială, situaţie familială, apartenenţă
la o etnie, rasă sau naţionalitate, opţiuni politice sau
convingeri religioase, apartenenţă sau activitate sindicală.

 

IA AMINTE! Salariul include salariul de bază (salariul tarifar,
salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile
la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

IMPORTANT: Orice salariat are dreptul la un salariu
minim garantat și se aprobă anual de Guvern. Salariul
minim reprezintă mărimea minimă a retribuţiei evaluată în
monedă naţională, mărime stabilită de către stat pentru o
muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu
este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau
pe oră îndeplinită de salariat. În salariul minim nu se includ
adaosurile, sporurile, plăţile de stimulare şi compensare.
Cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toţi
angajatorii persoane juridice sau fizice care utilizează
munca salariată, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare.

CU����ITĂȚI! În�e�ân� cu 1 ma� 2019, cu����mu� mi��� ga���t�� al
sa����ul�� în se���r�� re�� (la în��ep���d��i, or����zați�, in���t�ți�,
in����re�� de ti��� de p�o�r���a�� și fo��� de or����za�� ju����că) se
s�a��l�ște în mări�� de 16,42 le� pe oră, sa� 2775 le� pe lu�ă, ca���l��
pe��r� un p�o�r�� co��l�� de lu��� în me��� de 169 de or� pe lu�ă.



Conform legislației, angajatorul este obligat să asigure securitatea
şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea
desfăşurată. În cazul în care angajatorul apelează la servicii
externe de protecţie şi prevenire, el nu este exonerat de
responsabilităţile sale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Totodată, obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 
ÎN MUNCĂ

IMPORTANT: În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul
este obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor
profesionale, asigurarea informării şi instruirii, precum şi
pentru asigurarea organizării şi a mijloacelor necesare.

 

a) evitarea riscurilor profesionale;     
b) evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi evitate;     
c) combaterea riscurilor profesionale la sursă;     
d) adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei,
inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce
priveşte adaptarea rezonabilă a locului de muncă;
e) adaptarea la progresul tehnic;     
f) înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau
mai puţin periculoase;     
g) acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de
măsurile de protecţie individuală, cu excepţia cazurilor când
acestea se referă la persoanele cu dizabilităţi etc.
 
 

Atunci când vorbim despre siguranța
salariaților la locul de muncă,
angajatorul este obligat să aplice
măsurile de protecție în baza
următoarelor principii generale de
prevenire:



Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă
nu poate fi îngrădit. Totodată, orice persoană este liberă în alegerea
locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care
urmează să o presteze. Mai mult ca atât, nimeni nu poate fi obligat
să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori
într-o anumită profesie. Având în vedere cele menționate conchidem
că dreptul la muncă este garantat și nimeni nu este în drept să
îngrădească acest drept. În caz de încălcare a dreptului la muncă,
tinerii dar și alții pot să-și apere acest drept pe căi legale de
soluționare a litigiilor de muncă.

EXERCITATEA DREPTURILOR 
SALARIATULUI LA LOCUL DE MUNCĂ

IMPORTANT: Jurisdicţia muncii are
drept obiect soluţionarea litigiilor
individuale de muncă şi conflictelor
colective de muncă privind purtarea
negocierilor colective, încheierea,

 

Principiile ce guvernează jurisdicţia muncii:
a) concilierea intereselor divergente ale părţilor;
b) dreptul salariaţilor de a fi apăraţi de reprezentanţii lor
(sindicate);
c) dreptul angajatorilor de a fi apăraţi de patronate
(patronate);
d)scutirea salariaţilor şi a reprezentanţilor acestora de
cheltuielile judiciare;
e) operativitatea în examinarea litigiilor individuale de
muncă şi a conflictelor colective de muncă.

executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor
colective şi individuale de muncă, a convenţiilor colective prevăzute
de prezentul cod, precum şi soluţionarea conflictelor colective privind
interesele economice, sociale, profesionale şi culturale ale
salariaţilor apărute la diferite niveluri între partenerii sociali.



Supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi
altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a
convențiilor colective și contractelor colective de muncă la toate
unităţile sunt exercitate de:

ORGANE CU COMPETENȚE ÎN DOMENIUL
PROTECȚIEI SALARIAILOR PE PIAȚA MUNCII

a) Inspectoratul de Stat al Muncii;    
b) autorităţile competente în domeniul siguranţei
ocupaţionale, conform Legii nr. 131/2012 privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;    
c) sindicatele.

 Persoanele a căror drepturi au fost lezate în câpul muncii pot înainta
o cerere de chemare în judecată, unde angajatorul în calitate de pârit
ce se face vinovat de încălcarea drepturilor salariatului va fi atras la
răspundere juridică.
Totodată dacă ești victima discriminări sau hărțuirii la locul de muncă,
ca alternativă poți depune o plângere la adresa Consiliului pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, care
este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public,
instituită prin Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25
mai 2012, membrii căruia sunt numiți de Parlamentul Republicii
Moldova. Fiecare membru este un expert independent, neafiliat
politic și cu o experiență considerabilă în domeniul protecției
drepturilor omului.
 

Litigiile de muncă

IMPORTANT: Pentru încălcarea disciplinei muncii de către
salariat, angajatorul are dreptul să aplice faţă de acesta următoarele
sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea în condițiile legii.



Migraţia forţei de muncă este un fenomen foarte răspândit în
Republica Moldova, unde cetățenii din RM aleg să plece la munci
peste hotare în căutarea mai multor oportunități de angajare cu un
salariu motivant etc. Totodată, aceștia de multe ori aleg să emigreze
ilegal, fapt ce generează multe riscuri pentru aceștia, cum ar fi lipsa
securității medicale și sociale, lipsa securității din partea autorităților
statale, abuzuri frecvente din partea angajatorilor prin neplata
salariului, lipsa condițiilor de muncă ș.a.

EMIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ 

 

IMPORTANT:  Alege să fii angajat legal cu contract individual
de muncă semant de  către angajator, astfel îți asiguri securitatea
și prosperitatea activități tale peste hotare.

Angajarea provizorie în câmpul muncii în străinătate a
cetăţenilor Republicii Moldova se face:

individual, în  baza contractului individual de muncă încheiat cu
angajatorul înainte de a pleca din țară;

2. prin intermediul agenţiilor private (licențiate);
3. în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care
Republica Moldova este parte (ex. Statul Israel și Bulgaria).

1.

- dispoziții legislative privind angajarea în străinătate;
- condițiile care trebuie prevăzute în contract;
- riscurile muncii ilegale;
- autoinformarea:  
- www.migrație.md; www.viza.md; www.brd.gov.md; ș.a.

Persoanele interesate să emigreze vor consulta subdiviziunile
teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă, inclusiv și telefonic la  Centrul de apel și comunicare
utilizând numărul 0 8000 1000 sau Direcția Migrația Forței de
Muncă la numărul 022 287 523 privind următoarele aspecte:



INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII CU COMPETENȚE ÎN
PROMOVAREA ȘI PROTEJAREA DREPTURILOR

SALARIAȚILOR

 

1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și
subdiviziunile teritoriale ale acesteia

Adresa: mun. Chișinău, 
str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009;

  Telefon: +373/ 22 72 10 03; 
Fax: 022 22 77 61; 

Adresa electronică: anofm@anofm.md;
web: anofm.md;

Centrul de apel și comunicare  tel.: 0 8000 1000. 
2. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității

Adresa: mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare și
Sfînt, nr. 180, bir. 600, MD-2004;
Telefon/Fax: +373/ 22 21 28 17;

Linia Verde: 0 8003 3388;
Adresa electronică: secretariat@egalitate.md;

web: www.egalitate.md.

3. Inspectoratul de Stat al Muncii
Adresa: mun. Chișinau, str. Miron Costin 17/2, MD-2068;

Telefon: +373/22 49 94 00;
Fax: +373/22 49 94 01;

Adresa electronică: secretariat@im.gov.md;
web: www.ism.gov.md.

4. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova
Adresa: mun. Chişinău, 

str. 31 August 1989, 129, MD-2012;
Telefon: +373/ 22 26 65 02;

Fax: +373/22 23 45 08;
 Adresa electronică: office@cnsm.md;

web: www.http://sindicate.md.



INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII CU COMPETENȚE ÎN
PROMOVAREA ȘI PROTEJAREA DREPTURILOR

SALARIAȚILOR ÎN AFARA ȚĂRII

 

1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și
subdiviziunile teritoriale ale acesteia

Adresa: mun. Chișinău, 
str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009;

  Telefon: +373/ 22 72 10 03; 
Adresa electronică: anofm@anofm.md;

Centrul de apel și comunicare  tel.: 0 8000 1000. 

2. Poliția Republicii Moldova/Centrul pentru combaterea
traficului de persoane

Adresa: mun. Chișinău, str.V.Alecsandri 1;
Telefon: +373 22 25 49 98;

Adresa electronică: cctp_ini@igp.gov.md.

3. Centrul Internațional pentru Protecţia şi Promovarea
Drepturilor Femeii „La Strada”

Adresa: mun. Chișinău, MD-2012;
Telefon: +373/22 23 49 06;

Adresa electronică: office@lastrada.md;
web: www.lastrada.md.

4. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii
Moldova în străinătate
Acestea pot fi găsite pe pagina web: 
http://asp.gov.md/ro/node/1644
 
5. Organizația Internațională pentru Migrație

Adresa: mun. Chişinău, 
str. Ciuflea 36/1, MD-2001;

Telefon: +373/ 22 27 19 11;
 Adresa electronică: info.canchiiom@vfshelpline.com;

web: www.iom.md/ro.



Autor: Roman Banari, 
Expert în domeniul drepturilor omului și participarea
tinerilor în procesele decizionale. 

 

Această broșură are scop
educativ și se distribuie gratuit!

Acestă publicație este realizată în cadrul proiectului "Promovarea Ocupării
Tinerilor" al Organizației Internaționale a Muncii, implementat în rl. Cahul de către 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este structura
asociativă a 61 de organizații de tineret, ce promovează
drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret
în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de
tineret în Moldova și peste hotarele ei.

Adresa: mun. Chșinău, 
str. Petru Rareş, 18, MD-2005;

Telefon: +373/ 22 23 51 75; 
Adresa electronică: cntm.corespondenta@gmail.com;

web: www.cntm.md
 


