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1. INTRODUCERE 

Pe 10 decembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.1006 a aprobat 
Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, astfel reconceptualizând 
procesul de reformare a sectorului de tineret și și-a propus continuarea procesului de 
reformare a sectorului de tineret și fortificarea acestuia în Republica Moldova. Astfel, a fost 
stabilit scopul Strategiei de a dezvolta şi de a consolida sectorul de tineret, contribuind în 
același timp la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan 
personal şi profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități reduse.  Strategia este 
planificată pentru implementare într-o perioadă de cinci ani, acoperind perioada de 2015-
2020. 

Reformarea sectorului de tineret este un proces complex și foarte important pentru 
dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a Republicii Moldova din considerentul că eforturile 
întreprinse în acest sens vor duce inevitabil la creșterea resurselor umane dar și a resurselor 
financiare care ar facilita implementarea cu succes a Planului de acțiuni al Strategiei.  Astfel, 
investițiile în tineri sunt necesare din considerentul că tinerii sunt resursa umană strategică a 
țării atât în prezent cât și în viitor, unde aceștia fiind o resursă vitală pentru dezvoltare social-
economică și politică a țării, indubitabil tinerii fiind astfel și viitorul Republicii Moldova. 

Rezultatele procesului de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului 
de tineret 2020 trebuie să ducă la ridicarea ratei de participare a tinerilor în viața comunității 
și a țării, precum și implicarea directă a acestora în procesele decizionale comunitare și 
naționale care le privesc și le afectează direct or indirect interesele economice, sociale, 
culturale și politice. 

Prezenta Strategie, include și un Plan de acțiuni pe anii 2015-2020 care urmează a fi 
implementat progresiv în timp de către autoritățile publice centrale și locale de nivelul II și I. 
Pe lângă autoritățile administrației publice, reponsabilitatea de implementare a Strategiei o au 
și organizațiile societății civile care și-au asumat un angajament în aceste sens prin 
parteneriate de colaborare cu autoritățile publice care sunt responsabile de implementarea 
acesteia. 

Întru a evalua gradul de implementare a prezentei Strategii, precum și a impactului 
acesteia asupra beneficiarilor, apare necesitatea de a efectua o evaluare intermediară a 
acestei Strategii cu scopul de a identifica punctele forte și punctele slabe în procesul de 
implementare a acesteia, prin care să identificăm gradul de realizare și atingere a obiectivelor 
așa cum au fost prestabilite la etapa de adoptare. În acest context, aceasta ne-a motivat să 
inițiam acest proces independent de evaluare intermediară a Strategiei.  

Totodată, am fost ghidați de ideai realizării unui proces de monitorizare independent și 
echidistant față de viziunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, bazându-se doar pe 
realitățile constatate în urma procesului de acumulare și de cercetare a datelor și faptelor 
existente ce vizează sectorul de tineret, cu accent pe viziunea tinerilor asupra gradului de 
incluziune a tinerilor în special a celor din categoria social vulnerabile. Menționăm că procesul 
de evaluare se extinde asupra perioadei de timp cuprinsă între anii 2015 și mijlocul anului 
2018. 

 În cele din urmă putem concluziona că prezentul raport are ca scop principal 
monitorizarea implementării reformei guvernamentale pe sectorul de tineret, gradul de 
incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în cadrul acțiunilor prevăzute în Planul de 
acțiuni, examinarea acțiunilor Guvernului și a partenerilor săi în realizarea Planului de acțiuni 
și abordările acestora întru a asigura procesul de incluziune socială care este un obiectiv al 
SNDST. Totodată în cadrul raportului de monitorizare fiind elucidate și aspectele ce țin de 



  
 
 
 
 
impact, precum și a gradului de transparență a procesului de implementare a SNDST. Mai mult 
ca atât, în acest proces fiind elucidat și gradul de implicare a tinerilor în procesele ce vizează 
participarea lor în procesele decizionale, dar și beneficie-rea de alte beneficii soldate de pe 
urma implementării SNDST, inclusiv și efectele acestora.  

Importanța acestei cercetări rezidă din faptul că va fi posibilă măsurarea impactului 
strategiei asupra dezvoltării sectorului de tineret și a tinerilor per ansamblu în țară, cu un 
accent sport asupra celora cu oportunități reduse în procese cum ar fi participarea în procesele 
decizionale care le privesc, bunăstarea lor și asigurarea locurilor de muncă pentru aceștia, 
desfășurarea activități antreprenoriale, acces la programe de formare profesională și personal, 
cultură și agrement, existența unui sistem dezvoltat și accesibil de servicii prietenoase 
tinerilor, etc. Totodată importanța acestuia rezidă și din faptul că prezentul raport v-a putea fi 
preluat și promovat de către grupul de advocacy1 pe sectorul de tineret în vederea aducerii 
rezultatelor acestuia pe agenda politică a țării și a autorităților, precum și sensibilizarea 
opiniei publice privind rolul și locul tinerilor în comunitate și în procesele decizionale ce le 
afectează viața. 

În cele din urmă raportul reflectă și o analizează a tendințelor și a bunelor practici 
identificate în proces de consolidare a sectorului de tineret, prezentând fapte și statistici 
privind impactul Strategiei asupra beneficiarilor ei.  

Drept consecință a procesului de evaluare, acesta fiind soldat și cu elaborarea unui set de 
recomandări prezentate în vederea îmbunătățirii mecanismelor de implementare a Strategiei, 
și sugestii pentru actualizarea Planului de acțiuni la SNDST, în același timp punând accent și pe 
prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în viitorul apropiat în vederea asigurării 
realizări obiectivelor prestabilite în anul 2014.  

 
 
 

2. ASPECTE METODOLOGICE 

 
A. Obiectul și limitările cercetării 
Obiective urmărite în cadrul procesului de cercetare au fost analiza cadrului normative 

adoptat în urma procesului de implementare a SNDST, punând accent pe consolidarea 
sistemului instituțional în domeniul tineretului, participarea copiilor şi tinerilor din Republica 
Moldova în procesele decizionale ce le privesc și gradul de acceptabilitate a deciziilor și 
recomandărilor lor, abilitare economic și serviciile prietenoase tinerilor, etc.; evaluarea 
gradului de realizare a indicatorilor cuprinși în strategie, eficiența, influența și impact a SNDST 
în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova, privit inclusiv prin prisma viziunii 
beneficiarilor Strategiei; evaluarea sustenabilităţii rezultatelor obținute; stabilirea gradului de 
incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în proces de participare în structurile 
asociative de tineret, piața muncii și activități antreprenoriale, servicii prietenoase tinerilor, 
etc; identificarea factorilor cauzali care au dus la succesul sau insuccesul implementării 
strategiei; identificarea bunelor și relelor practici în implementarea SNDST și promovarea celor 

                                                 
1
  Grup format din 32 organizații de tineret și consolidat de către Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, 

cu suportul Fundației Est-Europene, în cadrul proiectului ”Ințiativa comună a șanselor egale pentru tineri”.  
Acesta se întrunește periodic pentru a efectua monitorizarea, cartarea, elaborarea și înaintarea amendamentelor 
la politicile publice pentru tineret. 



  
 
 
 
 
mai bune practici locale de promovare și dezvoltare a sectorului de tineret şi participarea 
acestuia. 

Totodată cercetările noastre nu se extinde asupra acțiunilor ce țin de organizarea 
ședințelor,  festivalurilor, triangularilor și diverse campanii de informare tematice care deja au 
fost raportate drept realizate. Un motiv care justifică această acțiune este faptul că 
actualmente este imposibil de evaluat în ce măsură aceste acțiuni au a fost realizate cu un 
impact semnificativ beneficiarilor acestora și care a fost rezultatul scontat de pe urma 
participării acestora la activitățile în cauză reglementate de SNDST. În acest sens fiind posibilă 
doar evaluare cantitativă bazată doar pe numărul de participanți care au beneficiat de acele 
cursuri de instruiri sau au participat la conferințe, nefiind cunoscut însă care ar fi fost impactul 
acestor activități asupra beneficiarilor celor care au beneficiat de cursuri de instruire, etc., 
totodată nici nu se cunoaște câți din aceștia se mai află în sistemul de tineret și continue să 
dezvolte acest sector având la bază cele învățate. 

O altă limitare se referă la acțiunile din planul de acțiuni care se refereau la modificarea 
continue a cadrului legal, fapt care cu certitudine se petrece, precum și cele de elaborare a 
regulamentelor care au fost raportate ca fiind realizate. 

Nu a constituit obiect al cercetării și acțiunile ce țin de realizarea studiilor privind 
implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor din cauza că acestea în mare parte au fost 
elaborate de MECC și partenerii acestuia, și nu doar. 

 
B. Metodologia de cercetare 
Cercetările pentru elaborarea acestui raport de evaluare au fost realizate în baza 

metodelor de cercetare calitative și cantitative. Acțiunile întreprinse în vederea evaluării 
gradului de implementare a strategiei au fost privite prin prisma relevanței acțiunilor, 
coerența, transparența, cooperarea, eficacitatea și eficiența acestor acțiuni, analiza 
impactului, și durabilitate. Totodată fiind identificate lacunele și omisiunile în procesul de 
implementare a acțiunilor propriu zise, precum și elaborarea recomandărilor în vederea 
eficientizării procesului de fortificare a sectorului de tineret în Republica Moldova. 

Raportul a fost elaborat în baza datelor primare și secundare, validate și printr-o serie de 
grupuri de lucru și sondaje de opinie cu participarea a unui număr semnificativ de tineri care s-
au expus asupra întrebărilor care au avut menirea să identifice care a fost gradul de influență a 
Strategiei asupra lor și de au sesizat ei aceste schimbări la nivel personal, comunitar sau 
național. Totodată fiind realizate și consultări cu experții din domeniul de tineret pe domeniile 
lor de expertiză.  

În cadrul metodei cantitative au fost aplicate metodele interviului, interviului de grup, 
chestionarea online şi metoda studiului de caz prin care am încetat să arătăm bunele practici 
în implementarea SNDST. Prin urmare, cercetările pentru elaborarea acestui raport au fost 
realizate în baza rezultatelor constatate în cadrul ședințelor grupurilor de lucru convocate în 
acest sens, care s-au desfășurat cu membrii Comisiei guvernamentale pentru politici de 
tineret; grupul de advocacy pe politici de tineret; Grup de lucru cu organizațiile 
neguvernamentale din UTAGagauzia pe subiectul ”voluntariatul”; atelier de lucru cu un grup 
de voluntari; atelier consultativ-educativ cu reprezentanții Consiliilor de elevi din 2 raioane ale 
țării și un alt atelier consultativ-educativ a avut lor cu tinerii din UTA. Gagauzia în cadrul școlii 
de vară organizate de către Comitetul Executiv al Găgăuziei, Direcția generală tineret și sport. 
Mai mult ca atât, au fost realizate o serie de intervuri individuale cu tinerii în cadru 
Festivalului Tineretului din Moldova care au avut loc pe data de 11 în mun. Chișinău și Ziua 
Internațională a Tineretului 2018 celebrată pe data de 12 august 2018 în or. Cahul. Per total, 



  
 
 
 
 
în cadrul acestor exerciții de intervievare individuală au participat în jur de 50 de tineri din 
diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv și regiunea Transnistria.  

 
Chestionare și viziunea tinerilor asupra SNDST 
Pe lângă activitățile cu contact direct cu beneficiarii SNDST, pe diverse grupuri din cadrul 

rețelelor sociale precum și pe e-mail au fost promovate două chestionare care au avut ca scop 
identificarea gradului de participare a tinerilor în procesele decizionale, precum și cele ce țin 
de obiectivele SNDST privind dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret, abilitarea 
economică a tinerilor, servicii prietenoase tinerilor. Un prim chestionar specific a fost elaborat 
în exclusivitate pentru a evalua calitatea activității Consiliilor de elevi din țară, unde acesta a 
fost transmis și reprezentanților Consiliului Național al Elevilor a căror membri sunt și membri 
în cadrul Consiliilor de elevi din localitățile din care provin pentru a fi diseminat și completat. 
Totodată, al doilea chestionar general, dar și specific pe domeniul de participarea tinerilor în 
procesele de luare a deciziilor la nivel local a fost adresat și Rețelei Naționale a Consiliilor 
Locale de Tineret din Moldova. În cadrul acestor două exerciții de promovare a chestionarelor 
menționate au participat 90 de respondenți, dintre care circa 40 de participanți sunt membri ai 
consiliilor de elevi și ai consiliilor locale de tineret.  

În același timp, întru a evalua în ce măsură SNDST a contribuit la incluziunea socială a 
tinerilor cu oportunități reduse, chestionarul de bază a fost transmis și organizațiilor or 
grupurilor de inițiativă care au ca obiectiv promovarea și protecția drepturilor unei or altei 
categorii de persoane din categoria celor social vulnerabile în vedere diseminării acestora în 
rândul comunității lor și a asigura reflectarea vizuinei grupurilor sub-reprezentate în cadrul 
SNDST, dintre care putem menționa: 

● Grupurile de auto-reprezentanți care e constituit din tineri cu dizabilități care 
reprezintă interesele celor cu dizabilități în localitățile lor;  

● Rețeaua comunității romilor din Moldova; 
● AO GenderdocM care reprezintă interesele persoanelor cu orientare sexuală 

netradițională; 
● Grupul solidaritate interetnică în Moldova; 
● Grupurile pe Facebook: ”acţiune împotriva discriminării”, ”monitorizarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilitați în Moldova”, ”accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități în Republica Moldova”; 

● Grupul advocacy pentru tineri. 
 
Și nu în ultimul rând e de menționat că în proces de cercetare cantitativă au fost utilizate 

și datele din rapoartele U-report2 care au tangență cu obiectivele SNDST, cum ar fi sondaje 
referitor la activitatea centrelor de tineret din țară3 (787 respondenți); rolul serviciilor în 
dezvoltarea tinerilor4 (130 respondenți); serviciile prietenoase tinerilor5 (777 respondenți); 
tinerii, și cum sunt afectați aceștia de migrație6 (794 respondenți); voluntariatul în rândul 

                                                 
2
 Dezvoltat de UNICEF la nivel mondial, U-Report este un sistem sigur de mesagerie, care încurajează tinerii să 

vorbească despre problemele care contează cu adevărat. Prin sondaje săptămânale platforma oferă posibilitatea 
tinerilor să își facă vocea auzită și să își expună părerea referitor la diverse subiecte pe care platforma le pune în 
discuție.  
3
 http://moldova.ureport.in/story/206/  

4
 http://moldova.ureport.in/poll/663/  

5
 http://moldova.ureport.in/story/189/   

6
 http://moldova.ureport.in/story/183/  

http://moldova.ureport.in/story/206/
http://moldova.ureport.in/poll/663/
http://moldova.ureport.in/story/189/
http://moldova.ureport.in/story/183/


  
 
 
 
 
tinerilor din Moldova7 (509 respondenți); spații online sigure pentru tineri8 (618 respondenți), 
Raport consolidat despre activitatea Consiliilor de Elevi și Consiliilor locale de Tineret9 (în total 
per două sondaje 977 respondenți) și sondaj specific adresat tinerilor privind SNDST10 (581 
respondenți). 

Astfel, monitorizarea impactului SNDST asupra tinerilor și organizațiilor de tineret a fost 
realizată prin colectarea datelor din surse alternative de informare asupra stării și evoluției 
domeniului de tineret privite prin prisma datelor statistice, studii calitative și cantitative, ș.a. 

 
Componenta calitativă a cercetării a fost asigurată prin documentarea și evaluarea 

mecanismelor naționale și locale de promovare și dezvoltare a sectorului de tineret având la 
bază unui chestionar (demers) formulat în baza SNDST, care a fost adresat autorităților 
administrației publice centrale și locale de nivelul II cu competențe în implementarea SNDST. 
Totodată fiind utilizată la maxim și metoda de documentare și cercetare a politicilor publice 
rezultate în proces de implementare a SNDST, procedurile de lucru utilizate în asigurarea 
implementării Strategiei în cauză, totodată fiind analizate, regulamentele de funcționare 
instituțională și rapoartele de activitate în domeniu. Au fost analizate inclusiv și paginile web 
ale autorităților publice vizate, precum și în baza analizei altor surse informaționale 
disponibile care au ajutat la elucidarea impactului SNDST asupra sectorului de tineret pe 
diverse domenii. 

În cadrul, procesului de monitorizare a gradului de implementare a SNDST, o atenție 
sporită fiind acordată doar acțiunilor care nu au fost realizate, sau realizarea acestora lasă de 
dorit. În aceste condiții nefiind acordată o mare atenție pentru acțiunile realizate pe-deplin, 
cum ar fi cele de elaborare a studiilor și rapoartelor, ori cele legate de formare și capacitare a 
tinerilor și a lucrătorilor de tineret, etc. Din rapoartele privind implementarea SNDST se poate 
constata că ministerul responsabil alături de partenerii acestuia au reuși să realizeze o bună 
parte din acțiunile Panului de acțiuni al strategiei, prin urmare acestea ne-prezentând un mare 
interes pentru analiza noastră care are ca scop identificarea problemelor și neajunsurilor care 
au apărut în proces de implementare a SNDST. 

În cele din urmă, în limita posibilității a fost făcută și o analiză comparativă dintre 
răspunsurile tinerilor acordate în cadrul procesului de chestionare în coraport cu răspunsurile 
acordate de APL II, cu o atenție sporită pusă pe analiza gradului de colaborarea a acestora în 
proces de luare și monitorizare a gradului de implementare a deciziilor, precum și examinarea 
acțiunilor de suportul întreprinse de APL II în susținerea dezvoltării sectorului de tineret și 
asigurarea sustenabiliității acestora. 

 
C. Dificultăți întâlnite în proces de realizare a raportului dat sunt: 
Chiar dacă au fost transmise în adresa de e-mail, da și pe pagina de Facebook a 

Consiliului Național al Elevilor și a Rețelei Naționale a Consiliilor Raionale/Municipale de 
Tineret două chestionare specifice privind activității acestor structuri de participare a tinerilor 
în vederea diseminării acestora în rândurile membrilor acestora. Mai mult ca atât a fost 
adresat și un demers oficial în acest sens adresat acestor două structuri nominalizate (în copie 
și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) dar cu părere de rău trebuie să menționăm că 

                                                 
7
 http://moldova.ureport.in/story/172/  

8
 http://moldova.ureport.in/poll/731/  

9
 https://moldova.ureport.in/story/262/  

10
 http://moldova.ureport.in/poll/755/  

http://moldova.ureport.in/story/172/
http://moldova.ureport.in/poll/731/
https://moldova.ureport.in/story/262/
http://moldova.ureport.in/poll/755/


  
 
 
 
 
rugămintea noastră așa și nu a avut o reacție din parte RNCR/MT, iar CNE și reprezentanții 
MECC ne-au asigurat diseminare chestionarului în rândurile membrilor acesteia, dar nici 
această asigurarea nu ne-a dat nimic semnificativ ca număr de respondenți, acestea rămânând 
la numărul existent inițial creat ca rezulta al promovării acestora diverse grupuri de 
participare a tinerilor care pot fi găsite pe Facebook. Drept urmare avem un număr total  de 
circa 40 respondenți, membri a acestor structuri de participare și ca consecință nu putem vorbi 
despre o reprezentativitate a rezultatelor acestor chestionare pe segmentul de participare în 
procesele decizionale. În cele din urmă e de menționat că cu ajutoru acestor răspunsuri avea 
să identificăm viziunea membrilor acestora cu privire la calitatea și eficacitatea activității 
acestor structuri în promovarea drepturilor tinerilor la nivel local și național, dar și să 
identificăm care este gradul real de influență a tinerilor atunci când merge vorba de 
promovarea politicilor de tineret, dar nu a fost să fie din  cauza numărului mic de 
reprezentanți respondenți din structurile vizate. Prin urmare acest mic incident ne trezește 
unele suspiciuni privind temerea dar și ne-dorința acestor structuri de a fi supuse anumitor 
activități de monitorizare externă care ar pute elucida unele aspecte care ar veni în 
contradicție cu interesele acestora. 

Autoritățile publice de nivelul II responsabile de implementare unor acțiuni din SNDST în 
mare parte au tergiversat răspunsul la demersul privind acțiunile întreprinse de acestea în 
vederea implementării SNDST   (o tergiversare de peste 2 luni de la data transmiterii 
demersului către acestea). Totodată multe din ele nici măcar nu au transmis răspuns la 
solicitarea noastă, invocând faptul că o asemenea solicitare nu a ajuns la ei, dar e de 
menționat că demersul nostru a fost transmis cu scrisoare recomandată, fapt ce ar confirma 
recepționarea de către aceștia a demersului dat. 

O altă problemă fiind și insuficiența datelor statistice dezagregate pe criterii de vârstă 
care ar cuprinde vârsta 14-35 ani. Aceasta situație a îngreunat procesul de evaluare a gradului 
de incluziune a tinerilor în câmpul muncii, în acces la bunuri și servicii, etc. 

Imposibilitatea accesării de pe pagina web a ex-Ministerului Tineretului și sportului a 
anumitor documente relevante cercetării din cauza erorilor tehnice la accesarea siteului 
acestuia, spre exemplu nu este posibil de accesat Regulament cadru "Consilii Locale ale 
Tinerilor" Ordin T 303 din 31.10.2016.  

Totodată, aceste informații nu există nici pe pagina MECC care a preluat ca 
responsabilitatea de promovare și implementare a componentei de tineret.  

Exemplu: 
 
 
 
 

3. REZUMATUL PROBLEMELOR IDENTIFICATE 

În urma analizei obiectivelor statuate în prevederile SNDST putem constata cu desăvârșire 
că această strategie este una destul de ambițioasă și cu multe acțiuni de intervenție pe 
sectorul de tineret care au ca scop îmbunătățirea acestuia ajustând-ul la necesitățile tinerilor. 
Ne-catând la acestea, cu părere de rău trebuie să constatăm că pe alocuri a fost imposibil de 
realizat unele acțiuni din cadrul Planului de acțiuni al Strategiei din cauza mai multor factori, 
dintre care putem menționa insuficiența resurselor financiare destinate dezvoltării sectorului 
de tineret (ex. în susținerea activităților locale de tineret), parteneriate slab dezvoltate între 
implementatori și partenerii acestora, fluctuația cadrelor din sectorul de tineret, capacități 

http://www.mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/regulament_cadru_consilii_locale_ale_tinerilor_ordin_t_303_din_31.10.2016.docx
http://www.mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/regulament_cadru_consilii_locale_ale_tinerilor_ordin_t_303_din_31.10.2016.docx


  
 
 
 
 
reduse ale autorităților în procesul de coordonare şi monitorizare a implementării Planului de 
acțiuni privind implementarea Strategiei, precum și inexistența unor mecanisme de măsurare a 
gradului de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse ca rezultat al implementării 
SNDST. Totodată, din punct de vedere instituțional se atestă și problema lipsei structurilor de 
co-management la nivel raional din majoritatea raionalelor din țară. Mai mult ca atât este ne 
funcțională și Comisia guvernamentală pentru politicile de tineret. Inexistența sau ne-
funcționalitatea acestor structuri sunt un serios impediment în  proces de promovarea și 
asigurarea drepturilor și intereselor tinerilor în politicile locale și naționale. 

O problemă de ordin instituțional care a contribuit și contribuie continuu la stagnarea 
procesului de implementare a SNDST este reforma guvernamentală și lichidarea Ministerului 
Tineretului și delegarea competențelor acestuia în atribuțiile funcționale ale actualului 
Minister al Educației, Culturii și Cercetării unde un întreg sector al tineretului este reprezentat 
doar de către o direcție constituită din cinci funcționari publici. Totodată, și lipsa Agenției 
tineretului consfințită în Legea cu privire la tineret de asemenea este un impediment 
considerabil în implementarea SNDST. 

O alta problema identificata în procesul de evaluare a SNDST se refera la structurile de 
tineret care au fost necooperante atunci când a apărut necesitatea de-a iniția procesul de 
evaluare a activității acestora și identificarea contribuției și impactului acestora în dezvoltarea 
sectorului de tineret. Aici ne referim la structurile consultative a tinerilor, și anume Consiliul 
Național al Elevilor și Reţeua Națională a Consiliilor Locale/Municipale de Tineret care în fapt 
s-au prezentat a fi reticente în a avea o monitorizare externă de către noi în vederea 
identificării problemelor cu care acestea și membrii acestora se confruntă pe parcursul 
activității lor, dar și identificarea bunelor practici pe care au reușit să le dezvolte. La toate 
eforturile noastre de a implica aceste structuri în procesul de monitorizare, acestea nu au dat 
curs demersurilor noastre înaintate în acest sens. Această situație ne trezește suspiciunea 
privind ne-transparența acestora precum și lipsa independenței formale a acestora fața de 
instituțiile care le înființaseră și le susține în activitatea acestora. Totodată și lipsa paginilor 
web la aceste două structuri a făcut imposibilă monitorizarea și evaluarea acestora din lipsa de 
informații accesibile, cum ar fi rapoartelor lor de activitate, etc.  

Mai mult ca atât, atunci când vorbim despre aceste structuri se impune necesitatea de 
divizat terminologic care este rolul CNE și RNCR/MT în proces de reprezentare a tinerilor, care 
în formula în care acestea activează pe lângă autoritățile fondatoare, care la rândul lor le 
asigură funcționalitatea prin bugetele alocate anual în acest sens, neavând astfel o poziție 
decisivă în fața decidenților. În acest context, putem deduce că aceste structuri mai degrabă 
au forma structurilor consultative de tineret decât forma structurilor de participare așa cum le 
văd fondatorii, care conceptual sunt diferite după scop și modalitate de atingere a scopurilor 
lor. În această ordine de idei, de multe ori de către decidenți se asigură un proces consultativ 
a proiectelor de politici publice fictiv prin implicarea acestor structuri consultative care nu 
generează poziții decisive și strategice în susținerea dezvoltării sectorului de tineret, 
neacordându-se astfel atenție actorilor care ar fi în stare să vină cu poziții verticale și de 
interes  pentru sectorul de tineret, care ar putea fi chiar și în opoziție și confruntare directă cu 
decidenții.  

Totodată statuând la calitatea proceselor de participare a tinerilor în procesele 
decizionale, se ivește problema privind ne-eficiența participării acestora pe motiv că 
decidenții chiar și în prezent tratează inițiativele tinerilor drept nerelevante. Sau dacă să 
vorbim despre gradul de participare a tinerilor în procesele decizionale în RM privită prin 
prisma modelelor de participare elaborate de către Roger Hart, din spusele tinerilor putem 



  
 
 
 
 
constata că noi ne poziționăm undeva între a 3 și a 4 etapă de participare unde avem elemente 
de mimare a participării și cele de participare.   

De asemenea se ivește și o problemă de ordin legal, și anume problema acestei strategi 
apare atunci când este adoptată de către Parlament Legea Nr. 215 din  29.07.2016 prin care 
tânărul/a este definit ca fiind persoană cu vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani, pe când SNDST 
a fost trasată să soluționeze problemele tinerilor care conform Legii nr. 279 din 11 februarie 
1999 cu privire la tineret care conforma acestei legi au fost persoanele în vârstă de 16 - 30 de 
ani. Prin urmare apare problema privind apariția unei noi categorii de beneficiari care nu au 
fost luați în considerație la momentul elaborării și adoptării SNDST, și anume tinerii de vârsta 
14, 15 ani și cei cu vârsta 31-35 ani, a căror probleme și necesități nu au căzut sub incidența 
prezentei SNDST, însă aceste categorii de vârstă la rândul lor au și ei nevoie de servicii și 
programe de suport corespunzător vârstei și a obiectivelor lor de dezvoltare. Totodată aceasta 
are ca efect și necesitatea de alocare a resurselor financiare considerabile în vederea 
acoperirii necesității acestora prin dezvoltarea de servicii și programe specializate.  

O altă problem constatată este pasivitatea tinerilor în implicarea lor în procesele 
decizionale și cele electorale. Totodată acea mică categorie de tineri activi pe care îi avem ce 
sunt implicați în procesele decizionale se confruntă cu dificultăți în procesul de participare la 
etapa promovare și luarea deciziilor care le afectează, precum și la etapa de monitorizare a 
implementării acestor propuneri. Astfel, de cele mai multe ori aceștia conștientizează rolul lor 
important în promovarea drepturilor tinerilor, însă propunerile lor sunt neglijate de decidenți 
considerându-le irelevante or identificând și motive care constituie temei de a nu da curs 
inițiativelor tinerilor, cu ar fi lipsa la autoritățile publice a mijloacelor financiare destinate 
pentru astfel de activități. În același timp tinerii sunt implicați de către decidenți în procesele 
decizionale la nivel local, însă multe ori proiectele de inițiative nu sunt elaborate în comun cu 
tinerii, și cu părere de rău nu întotdeauna aceste proiecte vin să soluționeze realele problem 
cu care tinerii se confruntă. Mai mult ca atât, o altă problem care poate fi prezentată este și 
faptul că la nivel local participă cel mai active în procese decizionale tineri în vârstă de la 16 
la 20 de ani, adică acei tineri care încă se află în sistemul educațional, și care de cele mai 
multe ori sunt atât membri ai consiliilor de elevi cât și a consiliilor locale de tineret. Acestă 
situație generează și problema de ne-reprezentarea a intereselor tinerilor de la 20 la 35 de ani 
în procesele decizionale. Statuând la ideai reprezentativității duble a tinerilor în ambele 
structuri locale de tineret, apare și întrebarea privind necesitatea existenței la nivel local a 
consiliilor de elevi și a consiliilor locale de tineret ca structuri separate dacă tot sunt 
reprezentate de multe ori de aceiași membri, or poate e cazul de identificat formula unei 
structuri unice cu competențe lărgite în vederea reprezentării intereselor tinerilor atât în 
sectorul educațional cât și în fața autorităților publice locale și naționale?! 

Totodată se atestă problema insuficienței resurselor bugetare alocate pentru susținerea și 
dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local, precum și lipsa unor strategii locale de 
dezvoltare a sectorului de tineret care tergiversează considerabil dezvoltarea sectorului de 
tineret la nivel local. 

O problemă identificată este lipsa programelor și ineficiența serviciilor destinate angajării 
tinerilor vulnerabili pe piața muncii (cu dizabilităţi, social vulnerabili, fără studii superioare, 
fără experiență de lucru etc.). Programele existente condiționează participarea tinerilor, fie 
prin necesitatea de a prezenta un proiect foarte bun – pentru antreprenori, fie prin cererea 
etajului și a experienței – pentru angajare11. În același timp și lipsa oportunităților atractive de 

                                                 
11

 Studiu: Existența, eficiența și funcționarea platformelor și programelor privind angajarea tinerilor în câmpul 

muncii, p.38. 



  
 
 
 
 
angajare a tinerilor în câmpul muncii lipsesc, precum și inexistența unui mecanism dar și a 
practicilor de implicare a tinerilor în programe de internship de lungă durată ce ar favoriza 
angajabilitatea acestora conform specialităților pe care le au. Astfel se atestă conform datelor 
statistice și un flux mare de tineri care aleg să părăsească țară în vederea identificării unui 
viitor mai bun în străinătate. Pentru a vedea fluxul tinerilor plecați din țară prezentăm datele 
Biroului Național de Statistică pentru anul 2017, care precizează că peste 15% (172 mii 
persoane) din totalul tinerilor de 15-34 ani sunt plecați peste hotare la lucru sau în căutare de 
lucru12.Totodată nu sunt efectuate careva măsuri de modificare și ajustarea a regulamentului 
privind stagiile de lungă durată și adoptarea acestora la cerințele pieței de muncă, astfel în cât 
să corespundă necesităților tinerilor în vederea asigurării competivității acestora pe piața 
muncii. De asemenea se impune necesitatea de a investi mult mai mult în dezvoltarea și 
menținerea noilor programe antreprenoriale pentru tineri.  

Un progres negativ în promovarea SNDST ne arata și gradul de implementare a 
obiectivului privind dezvoltarea serviciilor de tineret în Moldova. În acest context este de 
menționat că nu au fost realizate acțiuni cheie din strategie, cum ar fi nu a fost constituită nici 
o structură responsabile de acreditare și asigurarea calității serviciilor pentru tineri, nu au fost 
elaborate și aprobate standardele  minime de calitate a serviciilor de tineret. O asemenea 
situație se atestă și atunci când vorbim despre dezvoltarea și asigurarea calității serviciilor 
outreach. Drept urmare prestatori de servicii de tineret actualmente prestează serviciile în 
baza experienței internaționale or naționale care nu întotdeauna acoperă interesele și 
necesitățile tinerilor, dar fără existența unor standarde aprobate la nivel național nici nu vom 
putea pretinde la o calitate înaltă a serviciilor adresate tinerilor.  

Se constată și inexistența unor platforme online de participare adresate tinerilor  care din 
nou generează acea lipsă a tinerilor în procesele decizionale. Fiind în secolul tehnologiilor 
informaționale este greu de imaginat motivele de ne-dezvoltare a acestor platforme de 
participare online  care în esență nu au decât să aducă procesele decizionale acasă la 
beneficiarii acestora, unde ca consecință vom avea și o rată considerabilă crescută de persoane 
implicate în procesele decizionale la nivel local cât și național. 

Nu a fost realizată nici acțiunea privind asigurarea  campusurilor studențești cu puncte de 
distribuire de materiale informative în domeniul sănătății tinerilor și cu prezervative. Această 
neglijență în realizarea acestei acțiuni are ca consecință menținerea numărului înalt de tineri 
infectați cu diferite boli sexual transmisibile or sarcini nedorite în rândurile studenților.  

La capitolul voluntariat, chiar dacă acesta mult se promovaseră, în special în cadrul 
săptămânii naționale a voluntariatului, în cadrul consultărilor cu reprezentanții organizațiilor 
societății civile din regiunea UTAGagauzia am identificat că reprezentanții acestor organizații 
nu cunosc despre necesitatea de a înregistra entitățile pe care le reprezintă ca instituție gazdă 
de voluntari, nu au știut nici de carnetele de voluntari și beneficiile acestora. În acest context 
se conturează necesitatea de a intensifica procesul de promovare a voluntariatului în regiune. 

Pe final e de menționat că mari progrese nu au avut loc nici în realizarea acțiunilor 
privind dezvoltarea mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței 
activității lucrătorului de tineret.  

Nu în ultimul rând este de menționat că totuși au existat care au avut ca scop asigurarea 
implementării prevederile Planului de acțiuni al SNDST dar din unele circumstanțe necunoscute 
fie că nu au fost duse la un bun sfârșit fie că rezultatul acestor s-a soldat cu un impact foarte 
mic în atingerea obiectivelor statuate în SNDST. Pe fonul la toate cele realizate în cadrul 
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 Raport: Tinerii în Republica Moldova în anul 2017 

www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6086&parent=0  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6086&parent=0


  
 
 
 
 
SNDST, aceste probleme elucidate în prezentul rezumat constituie problemele de bază care au 
influențat negativ parcursul procesului de implementare a SNDST și constituie o prioritate 
continue pentru noul Plan de acțiuni pentru implementarea SNDST ce urmează a fi elaborat și 
aprobat de Guvernul RM.   

 

4. STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TINERET 2020 ȘI 
MONITORIZAREA ACȚIUNILOR DIN PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA 
ACESTEIA 

În scopul consolidării sectorului de tineret din Republica Moldova, Guvernul prin 
Hotărârea nr.1006 din 10 decembrie 2014 a aprobată Strategia Națională de Dezvoltare a 
Sectorului de Tineret 2020 care servește drept o premiză pentru dezvoltarea și consolidarea 
sectorului.  

Conform Hotărârii Guvernului nr.1006 din 10.12.2014, scopul strategiei este de a dezvolta 
și de a consolida sectorul de tineret pe parcursul următoarelor cinci ani, contribuind astfel la 
crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan personal și 
profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități reduse. 

Totodată, SNDST statuează asupra faptului că sectorul de tineret este consolidat și 
recunoscut ca un domeniu important în dezvoltarea și prosperarea Republicii Moldova, prin 
intermediul căruia să asigure valorificarea potențialului maxim al tuturor tinerilor și 
îmbunătățirea calității vieții lor.  

Pentru atingerea scopului propus au fost definite patru obiective generale:  
● Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației 

participative;  
● Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților deprinderilor, aptitudinilor și 

comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate, 
inclusiv a celor din grupul cu oportunități reduse;  

● Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special 
al celor cu oportunități reduse; 

● Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în 
asigurarea calității lucrului de tineret.  

În scopul atingerii viziunii strategice, au fost identificate patru direcții prioritare de 
intervenție și mai multe sub-priorități:  



  
 
 
 
 

 
Prin urmare, Planul de acțiuni pentru implementarea SNDST reflectă acțiunile și gradul de 

intervenție a actorilor cheie în implementarea strategiei și realizarea procesului de constituire 
și fortificare  a sectorului de tineret în Republica Moldova, având la baza patru priorități, și 
anume: (I) participarea tinerilor; (II) serviciile pentru tineri; (III) oportunitățile economice 
pentru tineri; (IV) consolidarea sectorului de tineret. Astfel, Planul de acțiuni este divizat în 4 
capitole, cuprinde 4 obiective generale, 16 obiective specifice, 128 de acțiuni prioritare și 
indicatori de rezultat pentru pentru acestea pe perioada anilor 2015-2020. 

 
 
 
 
 

a. Prioritatea I. Participarea tinerilor 

 
         
         Obiectivul general 1. Creșterea nivelului de implicare a tinerilor la procesul  
         de consolidare a democrației participative 
 
Obiectivul specific 1.1.Perfecționarea, până la finele anului 2017, a cadrului legal prin 

aprobarea a minimum 6 acte normative ce ar asigura participarea tinerilor, inclusiv a celor cu 
oportunități reduse, în toate procesele decizionale 

  
Întru realizarea acestui obiectiv au fost realizate 6 acțiuni din 14 pe obiectiv, și nu au fost 

realizate progrese în realizarea a 4 acțiuni strategice chiar dacă au fost întreprinse careva 
acțiuni în vederea atingerii obiectivului de realizare a lor. Totodată alte 4 acțiuni sunt în 
proces continuu de realizare, dar și aici se atestă o tergiversare a implementării acestora. Prin 
urmare se atestă necesitatea urgentării procesului de consolidare legală și instituțională față 
de actorii cu competențe în domeniul tineretului. 

•Abilitarea economică și 
antreprenoriatul în rîndul 

tinerilor  

•Oportunitățile de angajare  

•Internshipurile (stagiile)  

•Sectorul asociativ de tineret  
•Lucrătorul de tineret  
•Cadrul legislativ intersectorial 

în domeniul tineretului  
•Educația nonformală 

•Prestatorii de servicii 
prietenoase tinerilor  

•Servicii prietenoase tinerilor 
din afara instituțiilor 

(outreach)  

•Servicii de promovare a 
modului de viață sănătos 

•Cadrul legal de participare a 
tinerilor la procesul de luare 
a deciziilor  

•Activismul civic al tinerilor  
•Consiliile locale de tineret  
•Mobilitatea tinerilor  
•Informarea tinerilor 
•Cooperarea internațională  

Participarea 
tinerilor  

Serviciile 
pentru tineri  

Oportunitățile 
economice 

pentru tineri  

Consolidarea 
sectorului de 

tineret 



  
 
 
 
 

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

P
erioa
da 

Gradul de realizare 

Modificarea 
Legii privind 
descentralizarea 
administrativă pentru 
includerea 
activităților/serviciilo
r de tineret în 
domeniul propriu de 
activitate al 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale de nivelul al 
doilea 

 

Autoritățile 
administrației 
publice locale de 
nivelul al doilea au 
inclus 
activitățile/servicii
le de tineret în 
domeniul propriu 
de activitate, 
conform Legii 
privind 
descentralizarea 
administrativă 

2015-
2016 

Nerealizat/nu sânt cunoscute careva 
acțiuni or rezultate a inițiativelor în acest 
sens, dar cert este că în Legea nr. 435-XVI 
din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă nu există careva 
reglementări în acest sens. 

Elaborarea și 
aprobarea 
regulamentului-cadru 
al structurilor de co-
management 

 

Regulament-
cadru al 
structurilor de co-
management 
aprobat 

2015 Nerealizat (MTS raportează că a 
realizat acțiunea) 

În raportul privind implementarea 
SNDST pentru anul 2015, se face referire la 
prevederile H.G. nr.733 din 29.09.2011 „Cu 
privire la crearea Comisiei guvernamentale 
pentru politicile de tineret”, și anume la 
pct. 6. care prevede că ,,se recomandă 
consiliilor raionale şi primăriilor municipiilor 
să creeze comisii raionale (municipale) 
pentru politicile de tineret pe baza 
principiului de paritate între reprezentanții 
autorităților publice locale şi reprezentanții 
societății civile de tineret. 

Astfel, nu putem vorbi despre 
realizarea unei acțiuni atunci când se 
face o referire la o HG care datează 
tocmai din anul 2011. 

 

Elaborarea și 
actualizarea 
strategiilor raionale 
de tineret în baza 
Strategiei naționale 
de dezvoltare a 
sectorului de tineret  
2020 

Unitățile 
teritorial-
administrative 
dispun de strategii 
locale de tineret  

2015-
2020 

Nerealizat 
Conform raportului MECC privind 

implementarea SNDST pe anii 2017, 
autoritățile locale de nivelul II pe parcursul 
anului 2017 nu au elaborat și aprobat 
asemenea documente. Această situație se 
poate observa și în ani 2015-2016. 

Totodată, conform datelor 
recepționate de la 10 autorități ale APL II 
care au dat curs demersului nostru privind 



  
 
 
 
 

furnizarea de informații privind 
implementarea SNDST13, în unele raioane, 
domeniul tineret nu este planificat separat 
printr-o strategie specială, el fiind regăsit în 
mai multe capitole ale strategii-lor de 
dezvoltare socio-economică a raioanelor 
lor, ex. Strategia de dezvoltare socio-
economică a raionului Soroca 2016-2020, 
Strategia de dezvoltare a raionului 
Nisporeni 2013-2020. 

Or sunt raioane care au o strategie de 
tineret, însă aceasta fiind aprobată anterior 
adoptării SNDST, ex. CR Fălești prin decizia 
nr. 03/03 din 30. 05.2013 a aprobat 
Strategia raională în domeniul tineret 
pentru perioada 2013-2017, or Strategia 
Raională Ialoveni pentru Tineret 2014 – 
2018,  și Strategia raionului Taraclia. 

Pe când sunt și cazuri în care au fost 
elaborate proiectatele strategiilor locale 
de tineret, însă aprobarea lor nefiind 
realizată, ex. Strategia de dezvoltare a 
sectorului de tineret în raionul Anenii Noi 
în perioada 2017-202014. Conform 
răspunsului prevenit de la Serviciul Tineret 
al Consiliului raional Anenii Noi, la 
moment modelul Strategiei 
menționate este considerat ca bază pentru 
elaborarea unei noi Strategii raionale a 
tineretului începând cu anul 2020.   

 
Însă e de menționat că sunt și din acei 

care nu au întreprins acțiuni în vederea 
realizării acțiunii nr. 4 din Pa al Strategiei 
or acțiunile acestora nu se soldaseră cu 
succes fiind astfel și la moment în proces de 
elaborare a acestora, ex. Consiliul raional 
Căușeni, Orhei și Rezina. 

Modificarea 
Hotărârii Guvernului 
nr. 733 din 29 
septembrie 2011 „Cu 
privire la crearea 

Regulamentul 
comisiei revizuit, 
astfel încât este 
asigurată 
funcționarea 

2015 Nerealizat (MTS raportează că a 
realizat acțiunea având la bază doar 
inițierea procesului de lucru în acest sens) 
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 Demers nr. NAT 080/18 din 9 iulie 2018 care a fost expediat atât prin scrisoare recomandată cât și prin e-mail.  
14

 https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=article&id=310:proiect-spre-consultare-strategia-

de-dezvoltare-a-sectorului-de-tineret-in-raionul-anenii-noi-in-perioada-2017-2020&catid=85:proiecte-de-
decizii&Itemid=691   

https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=article&id=310:proiect-spre-consultare-strategia-de-dezvoltare-a-sectorului-de-tineret-in-raionul-anenii-noi-in-perioada-2017-2020&catid=85:proiecte-de-decizii&Itemid=691
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=article&id=310:proiect-spre-consultare-strategia-de-dezvoltare-a-sectorului-de-tineret-in-raionul-anenii-noi-in-perioada-2017-2020&catid=85:proiecte-de-decizii&Itemid=691
https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=article&id=310:proiect-spre-consultare-strategia-de-dezvoltare-a-sectorului-de-tineret-in-raionul-anenii-noi-in-perioada-2017-2020&catid=85:proiecte-de-decizii&Itemid=691


  
 
 
 
 

Comisiei 
guvernamentale 
pentru politicile de 
tineret” 

acesteia  

Realizarea 
studiilor privind 
implicarea tinerilor în 
procesul de luare a 
deciziilor 

Numărul de 
studii realizate 

Cel 
puțin 
odată 
la doi 
ani 

Realizat 
În perioadă de evaluare, de către 

diverși actori din domeniu, au fost realizate 
mai multe studii care au venit să evalueze 
gradul de implicare a tinerilor din RM în 
procesele decizionale, dintre care putem 
menționa: 

1) T
ânăr în Moldova (2016) 

2) N
ivelul de implicare a tinerilor în procesul 
decizional și în cadrul organelor elective 
(2017) 

3) E
verybody Counts! A Handbook on Inclusion 
and Participation of young people in 
Eastern Partnership Countries (2018) 

4) Y
outh well-being policy review of Moldova 
(2018) 

5) T
he Youth Progress Index (2018) 

Crearea 
structurilor de co-
management la nivel 
raional în minimum 
50% din autorităţile 
administraţiei publice 
locale de nivelul al 
doilea 

Structuri de 
co-management 
create și 
funcționale la nivel 
raional 

2015-
2020 

În proces de realizare 
Conform rapoartelor privind 

implementarea STDST în perioada evaluată, 
Ministerul Tineretului şi Sportului în 
colaborare cu Consiliul Naţional al Tinerilor 
din Moldova a lansat procesul de consultare 
pentru elaborarea conceptului programului 
de activitate al structurilor de co-
management la nivel raional în 
conformitate cu misiunea acestora şi în 
același timp să fie asigurată durabilitatea 
acestora. Totodată au fost pilotate 5 comisii 
raionale pe politici de tineret în Ialoveni, 
Ungheni, Cahul, Strășeni, Fălești care au 
fost constituite în baza principiului de co-
management. De asemenea, în 2017 a fost 
analizată funcționarea celor 5 comisii 
raionale pe politici de tineret, iar în 
semestrul II al anului 2018 urmează a fi 
contractată de către MECC o organizație 
parteneră care va facilita procesul de 



  
 
 
 
 

creare a noilor structuri paritare și în alte 
UAT. 

Diversificarea 
formelor de 
participare on-line a 
tinerilor prin 
intermediul 
forumurilor, 
platformelor etc. 

Numărul 
aplicațiilor 
electronice lansate 
și numărul de 
utilizatori 

2015- 
2018 

În proces de realizare 
Conform rapoartelor privind realizarea 

Planului de acțiuni al STDST, în urma unui 
proces de consultări cu tinerii privind 
funcționalitatea platformei web, a fost 
elaborat conceptul și arhitectura platformei 
web de participare a tinerilor care 
integrează 2 direcții: consolidarea 
potențialului tinerilor şi implicarea acestora 
în procesul de dezvoltare a politicilor 
publice care îi privesc și orientarea tinerilor 
către serviciile comunitare existente. A fost 
elaborat și caietul de sarcini pentru 
executarea lucrărilor de creare precum și 
nota conceptuală a platformei web. 

De asemenea, în cadrul Proiectului 
,,Varnița- Capitala Tineretului 2017”, au 
fost desfășurate consultări cu structurile 
reprezentative  ale tinerilor de la nivel local 
pe marginea conceptului  platformei web 
naționale privind participarea şi informarea 
tinerilor. Au fost contractate serviciile de 
elaborare a site-ului. Portalul web urmează 
a fi lansat în trimestrul II al anului 2018. 

Totodată, ca o alternativă de 
participare ar fi platforma U-Report15 
implementată de UNICEF în parteneriat cu 
CNTM care a fost lansată în luna decembrie, 
2017. U-Report este un sistem sigur de 
mesagerie dezvoltat de UNICEF la nivel 
mondial, care încurajează tinerii să 
vorbească despre problemele care contează 
cu adevărat. Prin sondaje săptămânale se 
oferă posibilitatea tinerilor să își facă vocea 
auzită și să își expună părerea referitor la 
diverse subiecte pe care ulterior 
implementării le pun în discuție cu 
autoritățile publice competente. 

Crearea unui 
mecanism de 
monitorizare a 
bugetelor la nivel 
local de către tineri 

Mecanism 
creat; rapoarte de 
monitorizare a 
bugetelor 
elaborate 

2015-
2020 

În proces de realizare 
Conform rapoartelor privind 

implementarea STDST pentru anii 2015-
2017, primii pași în realizarea acțiunii date 
au fost realizate la finele anului 2015, unde 
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 http://moldova.ureport.in/  

http://moldova.ureport.in/


  
 
 
 
 

şi a unui mediu 
propice de 
participare 

 

în cadrul parteneriatului dintre Ministerul 
Tineretului și Sportului și CNTM, a fost 
contractată elaborarea mecanismului de 
monitorizare a bugetelor autorităților 
publice locale de către tineri și organizațiile 
de tineret. Consiliul Național al Tineretului 
din Moldova în 2015 a realizat cu suportul 
Ministerului Tineretului și Sportului și FHI 
360, metodologia de monitorizare a 
bugetelor locale. Anual sunt elaborate 
rapoarte de monitorizare a bugetelor la 
nivel local, fiind plasate pe site 
www.cntm.md. 

Spre exemplu, pe parcursul anului 
2017 în procesul planificării bugetare au 
fost implicate 12 Consilii ale Tinerilor din 11 
UAT (Chișinău (2 consilii), Ocnița, Fălești, 
Florești, Ungheni, Orhei, Ialoveni, Anenii 
Noi, Leova, Cantemir, Râșcani). Confirmare 
a susținerii participării tinerilor în procesul 
de planificare și monitorizare a executării 
bugetelor la nivel local sunt Consiliile 
Tinerilor din 9 UAT (Chișinău, Ocnița, 
Fălești, Florești, Ungheni, Orhei, Ialoveni, 
Anenii Noi, Leova), care au prezentat 
propuneri de acțiuni caustificate privind 
elaborarea planurilor de acțiuni pe 
componenta de tineret pentru anul 2018 la 
nivel de fiecare raion în parte. 

Organizarea 
ședințelor Comisiei 
guvernamentale 
pentru politici de 
tineret 

Cel puțin 3 
ședințe anuale 
desfășurate; 

numărul de 
inițiative ale 
reprezentanților 
societății civile 
aprobate 

2015-
2020 

Nerealizat 
În urma analizei rapoartelor privind 

implementarea SNDST pentru anii 2015-2017 
putem constata o pasivitate sporită a aceste 
Comisii, fapt confirmat chiar și de membrii 
Comisiei guvernamentale pentru politici de 
tineret(sectorul neguvernamental) întruniți 
la ședința comisiei din data de  24.07.2018. 

Întru a confirma cele menționate 
menționăm că în anul 2015 a fost organizat 
concursul pentru selectarea 
reprezentanților societății civile pentru 
formarea Comisiei guvernamentale pentru 
politici de tineret conform  Hotărârii de 
Guvern Nr. 733 din  29.09.2011 cu privire la 
crearea Comisiei guvernamentale pentru 
politicile de tineret. 

Pe parcursul anului 2015 nu au avut loc 

http://www.cntm.md/


  
 
 
 
 

ședințe ale Comisiei guvernamentale pentru 
politici de tineret. 

La data de 26 aprilie 2016 a fost 
organizată prima ședință ordinară a 
Comisiei guvernamentale pentru politicile 
de tineret.  

În conformitate cu deciziile adoptate 
de către Comisie la data de 26.04.2016, au 
fost inițiate mai multe acțiuni, și au fost 
create grupuri de lucru mixte pentru 
soluționarea problemelor abordate în cadrul 
ședinței Comisiei. Drept urmare, la data de 
3 iunie, Ministerul Tineretului și Sportului a 
prezentat secretariatului 
Comisiei(Cancelaria de Stat) rezultatele 
studiului privind problemele cu care se 
confruntă studenții şi organizațiile 
studențești precum și soluțiile de 
îmbunătățire a structurilor de 
autoguvernare studențească. 

În baza deciziilor Comisiei,  Ministerul 
Tineretului și Sportului (Direcția Tineret) a 
asigurat secretariatul și a prezentat 
Guvernului 2 Rapoarte ale două Grupuri de 
Lucru inter-sectoriale. În baza Dispoziției 
Guvernului nr. 102-d din 20 iulie 2016 a fost 
instituit Grupul de lucru împuternicit să 
evalueze serviciile şi activitățile desfășurate 
de către Centrul Republican pentru Copii şi 
Tineret „ARTICO” și să înainteze propuneri 
pentru modificarea cadrului normativ ce 
reglementează organizarea activității 
Centrului Republican pentru Copii şi Tineret 
„ARTICO”, care să răspundă necesitaților 
sectorului de tineret în contextul creării 
noilor instituții naționale conform cadrului 
legal referitor la domeniul tineret. În 
temeiul Dispoziţiei Guvernului nr. 103-d din 
20 iulie 2016 s-a instituit Grupul de lucru în 
scopul perfectării cadrului normativ cu 
privire la funcționarea Comisiei 
guvernamentale pentru politicile de tineret. 

Rezultatele acestor grupuri așa și nu 
au mai fost analizate în alte ședințe ale 
Comisie pe motiv că această comisie așa și 
nu se întruniseră, nici în semestrul II al 
anului 2016, nici în anul 2017, și nici în 



  
 
 
 
 

primul semestru al anului 2018.  

 
Remarci și comentarii suplimentare 
1. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în republica Moldova se atest un șir de 

probleme și situații care dezavantajează tinerii în realizarea drepturilor sale. Din cele mai 
stringente amenințări la adresa tinerilor și dezvoltarea acestora ar fi situațiile în care ”avem 
un număr mare de tineri fumători, unde aproape fiecare al șaselea tânăr este fumător, cei 
mai activi fiind cei în vârstă de 30-34 ani” or ” vârsta medie a mamei la prima naștere a fost 
de 24,8 ani în anul 2017. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică decât mamele din 
mediul urban, respectiv la 23,7 şi 26,5 ani. Din punct de vedere al stării civile, în anul 2017 
numărul copiilor născuți de mamele tinere în afara căsătoriei a fost de 6,4 mii (21,1% din 
numărul total al născuților-vii de mamele cu vârsta de 14-34 ani)” unde observăm că vârsta de 
14 ani figurează ca etapa în care tinerele din Moldova devin mame, și din din totalul 
procentual 21,1% sunt în afara căsătoriei. Totodată, din numărul total de tineri (14-34 ani) din 
Moldova, se bazează pe veniturile care provin din plățile sociale (circa 11%). De asemenea, 
conform datelor BNS, în anul 2017, numărul tinerilor în vârstă de 15-34 ani infectați cu virusul 
imunodificienței umane (HIV) a constituit 314 persoane, cu 18,5 % mai mult față de anul 2013. 
În anul 2017, cazurile noi de tumori maligne au crescut, astfel la 100 mii tineri în vârstă de 
15-34 ani revin în medie 32,6 cazuri, comparativ cu 29,6 cazuri în anul 2016. În anul 2017, la 
100 mii tineri în vârstă de 15-34 ani revin 58,4 tineri cărora li s-a stabilit pentru prima dată 
diagnosticul de tuberculoză activă. Pe lângă cele menționate, BNS mai raportează că numărul 
tinerilor în vârstă de 14-29 ani care au comis infracțiuni a scăzut de la 9,0 mii persoane în anul 
2013 până la 8,0 mii persoane în anul 2017, dar ne-cătând la această scădere, 
infracționalitatea persistă inclusive în rândurile minorilor.16  Aceste constatări ne 
demonstrează că un număr mare de tineri cu vârsta între 14-34 de ani sunt în situație 
vulnerabilă datorită stării de sănătate precare, sarcină și maternitate la vârstă fragedă, 
șomajul și veniturile mici etc. Toate aceste în ansamblu ar putea perturba dezvoltarea 
armonioasă a tinerilor și implicarea lor în societate, prin urmare prin intermediul serviciilor 
adresate tinerilor, la nivel local ar putea fi creat un mediu armonios și sigur pentru cei care 
sunt într-o situație precară. Totodată, actualmente beneficiind de autonomie locală, conform 
principiilor de descentralizare, priorităților stabilite la nivel local sunt determinate de fiecare 
autoritate publică locală în parte, și nu întotdeauna prioritățile acestor corespund cu 
necesitățile reale ale tinerilor. În acest context se impune urgentare procesului de modificare 
și completare a Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă 
urmează în vederea includerii unei noi prevederi ce ține de obligația APL II în dezvoltare 
serviciilor adresate tinerilor și asigurarea durabilității acestora.  

2. Cu referire la activitatea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret și 
ineficiența acesteia putem menționa că în urma ședinței de lucru cu unii reprezentanți ai 
societății civile membri ai comisiei în cauză, am constatat mai multe situații care determină 
defapt ineficienta reglementării statutare a Comisiei aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.733 din 29.09.2011 cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de 
tineret. Astfel, se atestă situația precum că nici membrii Comisiei nu își cunosc unii colegi de 
ai lor, or unii în genere nu se află în țară sau la moment nu mai activează pe sectorul de 
tineret și apare întrebare care este interesul lor dar și impactul lor în promovarea politicilor 
de tineret din RM. Totodată, cel mai îngrijorător este faptul că membrii Comisiei au avut doar 
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 Tinerii în Republica Moldova în anul 2017 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6086&parent=0   

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6086&parent=0


  
 
 
 
 
o ședință ordinară pe parcursul mandatului lor unde au fost constituite 4 grupuri de lucru și 
rezultatele activității acestor grupuri de lucru nu au fost examinate și nici nu au fost 
întreprinse careva activități în vederea validării și aprobării acelor recomandări elaborate de 
acestea în vederea soluționării celor mai stringente probleme pe sectorul de tineret.  

În contextul prevederilor pct.24 din Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru 
politicile de tineret, decizia de convocare a ședinței trebuie să fie solicitată de cel puțin 1/3 
din membri sau de președintele Comisiei, putem menționa că nimeni nu a avut un interes în 
vedere convocării ședințelor Comisiei nici membrii acesteia și nici președintele care este 
exercitată char de Prim-ministru RM.  

În lumina celor menționate se conturează stricta necesitate de revizuirea și perfectarea 
cadrului normativ cât și îmbunătățirea modului de funcționare a Comisiei guvernamentale 
pentru politicile de tineret, în special la capitolul, selectarea membrilor Comisiei17 și 
prescrierea responsabilitățile lor, drepturile și obligațiile membrilor, durata mandatului 
membrilor Comisiei și rotația acestuia. Totodată fiind necesară și revederea temeielor de 
încetare a mandatului de membru al Comisiei. 

3. În ceea ce privește acțiunea privind elaborarea și actualizarea strategilor raionale de 
tineret în baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, din acele 10 
răspunsuri ale autorităților administrației publice locale constatăm că aceste raioane în 
perioada 2015- primul semestru al anului 2018  nu au realizat progrese semnificative în ceea 
ce privește elaborarea or actualizarea strategiilor raionale de tineret. Astfel, având situația în 
care o parte din raioane aplică vechile strategii privind tineretul or strategiile intersectoriale 
de dezvoltare socio-economică a raioanelor unde sectorul tineretului este inclus. Totodată, 
unele raioane lucrează la elaborarea unor proiecte strategii raionale de tineret însă acestea 
nefiind la moment adoptate. Însă e de menționat că sunt și din acei care nu au întreprins 
acțiuni semnificative în vederea realizării acțiunii nr. 4 din Pa al Strategiei or acțiunile 
acestora nu se soldaseră cu succes din cauza ca nu au avut un suport în realizarea acestei 
acțiuni, ex. Consiliul raional Căușeni, Orhei și Rezina. 

În această ordine de idei se ivește necesitatea de a lucra cu factorii de decizie din APL II 
dar și lucrătorii de tineret din raioane în vederea capacitării lor în elaborarea strategiilor 
locale de tineret care să corespundă necesităților de dezvoltare a sectorului de tineret în 
aceste unități teritoriale, totodată fiind în corespundere și cu nevoile și așteptările tinerilor. 
Totodată prin aceste activități urmează de pus accentul pe promovarea necesității de 
elaborare și aprobare a acestor strategii și a planurilor de acțiuni locale care vin să asigure 
implementarea strategiei, asigurând și durabilitatea acestor strategii prin alocarea resurselor 
financiare suficiente în acest sens. 

Astfel, dacă să facem o analiză a bugetelor APL II pentru sectorul de tineret în anul 2018, 
vedem că acestea variază de la raion la raion, avâd situația după cum urmează: Soroca - 750 
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 Ca o soluție de eficientizare a procesului de selectare a membrilor Comisiei și responsabilizarea lor 

ar fi ca din cei 10 membri din cadrul Comisiei adresate sectorului neguvernamental să fie repartizate 
pe organizații umbrele care la rândul lor să delege dar și să responsabilizeze membrii delegați de 
acestea, astfel se propune o formulă unde CNTM să delege 3 reprezentanți, RNCR/MT și 
 Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor să delege câte 2 reprezentanți. 

Resto 3 locuri să fie adresate experților independenți care activează în domeniul de tinere, în cazul 

în care nici unul din aceștia nu își înaintează candidaturile, aceste 3 locuri se repartizează a câte un 

loc la cele 3 structuri umbrele.  



  
 
 
 
 
mii lei; Orhei deținând 2 bugete pe sector – 131 mii lei și 860.100,00 lei18; Anenii Noi – 234 mii 
lei; Rezina – 150 mii lei; Căușeni - 40800 lei; Fălești – 408 mii lei; Ialoveni 320 mii lei; 
Nisporeni 80 mii lei; Taraclia 40 mii lei (pentru anii 2017-2018); Ungheni - 120 mii lei. (70 mii 
lei + 50 mii lei pentru Programul raional de Granturi pentru grupurile de inițiative și 
organizațiile de tineret din raion). Aceste sunt doar sumele alocate însă ce sume vor fi 
valorificate anume pentru sectorul de tineret pentru anul în curs nu se cunoaște, din cauza că 
bugetul poate fi revizuit și realocat pentru alte necesități în dependență de prioritățile 
fiecărui raion în parte.  

 
 
Obiectivul specific 1.2.Sporirea, până la finele anului 2020,  cu cel puțin 60% a nivelului 

de activism civic al tinerilor din Republica Moldova, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități 
reduse 

 
Întru realizarea acestui obiectiv au fost realizate preponderent toate acțiunile din cele 

16, cu excepția la 3 acțiuni care sunt parțial realizate, chiar dacă au fost întreprinse careva 
acțiuni în vederea atingerii obiectivului de realizare a acestora. Totodată mai multe acțiuni din 
acestea sunt în proces continuu de realizare. În contextul realizării obiectivului dat, se atestă 
pasivitatea continuă a tinerilor în participarea în procesele democratice din țară. De asemenea 
se conturează problema precum că voluntariatul în forma reglementată de Legea cu privire la 
voluntariat nu este cunoscut de către organizațiile societății civile care practică voluntariatul 
ca formă de menținere și capacitare a tinerilor la nivel local. 

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Susținerea 
inițiativelor tinerilor 
la nivel de 
comunitate  

Numărul de 
acţiuni comunitare 
desfășurate 

2015-
2020 

În proces de realizare 
continuă/realizat 

În cadrul Programului de Granturi de 
către MTS/MECC au fost finanțate mai multe 
proiecte locale ale organizațiilor de tineret19, 

20, 21, 22. Principalele domenii de intervenție 
fiind lupta cu HIV/SIDA, cetățenie activă, 
incluziune socială, dezvoltare 
comunitară,managementul proiectelor, 
antreprenoriat, dialog intercultural, 
nediscriminarea, etc. 

                                                 
18

 În cadrul Consiliului Raional Orhei există două bugete separate pentru dezvoltarea sectorului de tineret care 

sunt gestionate de Serviciul tineret și sport (o subdiviziune creată în cadrul aparatului Președintelui raionului 
creată în 2016 care este responsabilă de implementarea SNDST, monitorizarea și coordonează activitatea 
Centrului de tineret Orhei și cele 3 filiale ale acestuia) și bugetul Centrului de tineret Orhei care este compus din 
suma cheltuielilor pe întreținere, salarizare și activitățile de tineret. 
19

 Programului de Granturi 2015 http://old.mts.gov.md/sites/default/files/lista_proiectelor_cistigatoare_0.pdf  
20

 Programului de Granturi 2016 http://old.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-anunta-

rezultatele-concursului-de-proiecte-desfasurat  
21

 Programului de Granturi 2017 http://old.mts.gov.md/content/rezultatele-finale-ale-concursului-de-proiecte-

din-cadrul-programului-de-granturi-2017-0  
22

 Programului de Granturi 2018 https://mecc.gov.md/ro/content/programului-de-granturi-2018-pentru-

organizatiile-de-tineret  

http://old.mts.gov.md/sites/default/files/lista_proiectelor_cistigatoare_0.pdf
http://old.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-anunta-rezultatele-concursului-de-proiecte-desfasurat
http://old.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-anunta-rezultatele-concursului-de-proiecte-desfasurat
http://old.mts.gov.md/content/rezultatele-finale-ale-concursului-de-proiecte-din-cadrul-programului-de-granturi-2017-0
http://old.mts.gov.md/content/rezultatele-finale-ale-concursului-de-proiecte-din-cadrul-programului-de-granturi-2017-0
https://mecc.gov.md/ro/content/programului-de-granturi-2018-pentru-organizatiile-de-tineret
https://mecc.gov.md/ro/content/programului-de-granturi-2018-pentru-organizatiile-de-tineret


  
 
 
 
 

 

Desfăşurarea 
campaniei de 
comunicare privind 
importanța 
participării tinerilor 
la vot 

Rata tinerilor 
care au exercitat 
dreptul la vot 

2016-
2017 

Parțial realizat  
În contextul Alegerilor Președintelui din 

30 octombrie 2016, CNTM, în parteneriat cu 
Promo-LEX și Fundația Hanns Seidel, din 
Republica Moldova, a organizat la data de 21 
octombrie, masa rotundă cu genericul 
„Participarea tinerilor în alegerile 
prezidențiale din 30 octombrie 2016”. În 
cadrul acesteia au participat reprezentanți ai 
9 aripi de tineret ale partidelor politice, 
evenimentul reprezentând platforma de 
dialog între reprezentanții aripilor de tineret 
a partidelor politice și organizațiile de 
tineret ale societății civile.Consiliul Național 
al Tinerilor din Moldova în luna octombrie a 
lansat Campania privind promovarea 
participării la vot a tinerilor și a votului de la 
16 ani.  

Pe parcursul anului 2017, semestrul I al 
anului 2018, autoritatea publică centrală de 
resort, alți parteneri de dezvoltare sau 
organizații de tineret nu au realizat careva 
proiecte sau inițiative privind promovarea 
participării tinerilor la vot. 

Realizarea 
studiului referitor la 
acordarea dreptului 
de vot de la 16 ani  

Studiu 
calitativ cu 
concluzii şi 
recomandări 
realizat 

2015 Ne realizat 

Organizarea 
periodică a 
conferinței naționale 
a voluntarilor 

Calitatea şi 
numărul de 
propuneri de 
politici în domeniul 
voluntariat 
înaintate 

2015-
2020 

Parțial realizată 
Din lipsa mijloacelor financiare, acestă 

acțiune nu a fost organizată în anii 2015, 
2016. 

La Conferința din 2017 a fost adoptată o 
Rezoluție privind angajamentele asumate la 
nivel de politici pe partea de dezvoltare a 
voluntariatului în Republica Moldova. 

 
Remarci și comentarii suplimentare 
1. Rapoartele existente privind implementarea SNDST nu reflectă date privind 

implicarea tinerilor cu necesități speciale în organizarea și desfășurarea activităților dedicate 
consemnării Voluntariatului în RM, totodată nu există date privind implicarea tinerilor cu 
necesității speciale în activități de voluntariat și acțiunile ce vin să încurajeze participarea 
acestora. În scopul asigurării politicilor naționale privind incluziunea socială a persoanelor cu 
necesități speciale, precum și a standardelor internaționale elaborate în acest sens la care RM 
este parte care statuează spre exemplu că persoanele cu dizabilități urmează să fie implicate 



  
 
 
 
 
atât la etapa de planificare a evenimentelor cât și la organizare dar și desfășurarea acestora, 
având roluri inclusiv de moderare or calitate de vorbitori, etc., prin urmare, se solicită 
punerea accentului în activitățile de voluntariat și promovarea acestuia cu participarea activă 
a persoanelor cu necesități speciale. Aceste măsuri ar facilita considerabil incluziunea socială 
a tinerilor cu necesități speciale și participarea lor în activități de voluntariat, în acest sens se 
cere de dezvoltat măsuri suplimentare de accesibilizare, de încurajare și facilitare a 
participării acestora în cadrul conferințelor, festivalurilor și altor evenimente dedicate 
voluntariatului. Totodată, în scopul de îmbunătățire a statisticilor de participare și incluziune 
a tinerilor cu necesități speciale în activitățile de voluntariat și evaluarea impactului 
voluntariatului asupra acestora, se cere elaborarea datelor statistice dezagregate privind 
participarea tinerilor cu necesități speciale în cadrul activităților de voluntariat bazate pe 
criterii cum ar fi dizabilitate și formele acesteia, romi, membri a comunității LGBT, religie, 
proveniență din familii social vulnerabile, etc.  

Mai mult ca atât, se cere promovarea activă a voluntariatului la nivel organizațional, și 
cum aceste organizații ar putea recruta și motiva voluntarii. Această recomandare reiese din 
faptul că multe ONG nu știu că trebuie să aleagă practicarea voluntariatul formal în organizație 
întru a asigura un interes sporit al tinerilor vis-a-vi de pozițiilor vacante de voluntariat, 
neștiind și despre necesitatea înregistrării ca instituție gazdă de voluntari și să acorde carnete 
de voluntar voluntarilor. Această constatare o făcusem dealtfel în cadrul unei ședințe de lucru, 
care s-a desfășurat în UTA Găgăuzia la care au participat ONG locale unde o bună parte din 
participanți nu au știut despre necesitatea acreditării ca instituție gazdă de voluntari, precum 
și despre carnetele de voluntar și beneficiile acestora pentru tineri. Mai mult ca atât, cei care 
au știut despre acestea au declarat că ei au voluntari în organizație și le implică în activitățile 
lor, însă organizațiile lor nefiind acreditate ca instituție gazdă, drept urmare acestea activează 
fără ca să acorde tinerilor adevăratele beneficii pe care ar trebui să le aibă voluntarii conform 
Legii voluntariatului Nr. 121 din  18.06.2010.    

Dar dacă să vorbim despre implicarea tinerilor în activități de voluntariat la general, 
conform unor date, în anul 2016, ponderea tinerilor implicați în voluntariat a rămas scăzută 
(18,1%)23. 

 
2. În ceea ce privește realizarea acțiuni cu privire la ”desfășurarea campaniei de 

comunicare privind importanța participării tinerilor la vot” cu părere de rău impactul 
acțiunilor realizate de instituțiile de resort dar și partenerii acestora nu și-au atins obiectivele 
pe deplin. Această constatare o bazez pe indicatorii de participare a tinerilor la scrutinul din 
mai-iunie 2018 privind alegerea primarului mun. Chișinău, unde rata tinerilor care au 
exercitat dreptul la vot la scrutinul din 3 iunie a constitui doar 25,73% din numărul total al 
acestora înscriși în listele electorale,  astfel tinerii cu vârstele între 18-25 de ani fiind 
calificați drept cei mai inactive cetățeni.  

Conform unor surse, interesul tinerilor în politică este scăzut: 25,0% au manifestat interes 
în 2016. Mai mulți tineri erau interesați de femei (32,0% față de 19,7%), iar tinerii din mediul 
urban erau mai interesați decât tinerii din mediul rural (32,7% față de 20,0%). Mai mult ca atât, 
conform datelor oficiale ale Comisiei Electorale Centrale, absenteismul electoral este ridicat în 
rândul tinerilor. Acest lucru a fost valabil mai ales pentru alegerile prezidențiale din 2016: 
10.11% dintre tinerii cu vârste între 18-25 au votat în primul tur și 11.14% au votat în cel de-al 

                                                 
23 OECD Development Centre (2018), “Youth Well-being Policy Review of Moldova”, EU-

OECD Youth Inclusion Project, Paris, p. 42-43. 



  
 
 
 
 
doilea tur 24. Acest absenteism poate fi observat cu ușurință și în cadrul alegerilor din cadru 
alegerilor din mun. Chisinău care au avut loc în luna mai-iunie 2018. Prezența scăzută a 
tineretului la alegeri este cauzată de încrederea lor alarmantă scăzută în instituțiile publice, 
inclusiv Parlamentul (3,0%), Președintele (4,1%) și Guvernul (5,2%)25. 

Considerăm că această problem pe deoparte este generată de problema migrației 
tinerilor, care defapt nu mai sunt în țară, pe deltă parte cealaltă categorie rămasă poate vi 
calificată la categoria cetățenilor inactive, la care așa li nu a ajuns rezultatele eforturilor 
depuse în motivarea populației de a participa la scrutinele electorale, atât la nivel local cât și 
național. Totodată, acest număr mic de votanți ne duce și la întrebarea privind calitatea 
campaniilor dezinformare realizate în acest sens și cum acestea și-au atins obiectivele finale. 

 
Obiectiv specific 1.3.Consolidarea, până în anul 2020, a consiliilor locale ale tinerilor 

prin sporirea cu 30% a numărului tinerilor implicați şi cu cel puțin 80%  a reprezentării 
teritoriale 

 
Întru realizarea acestui obiectiv au fost realizate preponderent toate acțiunile din cele 

14, cu excepția la 3 acțiuni care sunt parțial realizate, chiar dacă au fost întreprinse careva 
acțiuni în vederea atingerii obiectivului de realizare a acestora. Totodată mai multe acțiuni din 
acestea sunt în proces continuu de realizare. În contextul obiectivului dat și a rezultatelor 
acestuia putem spune că a fost creată rețeaua națională a CR/MT asupra căreia nu a fost 
posibil de efectuat o evaluare a eficientei acesteia, și nici existența unui siteu al acestei 
structuri nu a fost creat care ar permite monitorizarea și evaluarea activității acesteia, fapt ce 
ridica semne de întrebarea privind transparența acesteia dar și independența în acțiunile pe 
care le exercită. Nu au fost instituite nici rețelele raionale ale consiliilor locale ale tinerilor. 

Mai mult ca atât nu sunt prezentate de implementatori nici felul în care a fost atins 
obiectivul SNDST privind incluziunea socială a tinerilor cu oportunități reduse, nici la activități 
de participare în procesele decizionale și structuri cu astfel de scop de reprezentare și nici la 
nivel de beneficiere de drepturi care reies din prevederile Strategiei. 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Crearea 
rețelelor raionale ale 
consiliilor locale ale 
tinerilor în toate 
regiunile țării 

Rețele 
raioanele ale 
consiliilor locale 
ale tinerilor create 
în toate regiunile 
țării 

2015-
2016 

Parțial realizat (din perspectiva 
autorităților) / Nerealizat (din punctul de 
vedere a autorului) 

Rapoartele de monitorizare a 
implementării PA al SNDST pe perioada 2015-
2016 prezintă informația privind crearea doar 
a reţelei naționale a CR/MT, precum și 
organizare şi desfășurarea Conferinței 
Naționale a Reţelei Consiliilor 
Raionale/Municipale ale Tinerilor care s-a 
desfășurat la data de 30-31 ianuarie 2016. La 
Conferință au participat actorii instituțiilor 
statului în domeniul tineretului, alături de 

                                                 
24 OECD Development Centre (2018), “Youth Well-being Policy Review of Moldova”, EU-

OECD Youth Inclusion Project, Paris, p. 43. 
25

 Ibdm. 



  
 
 
 
 

reprezentanții consiliilor raionale/municipale 
de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, 
Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi 
Chişinău. 

Totodată nu se menționează despre 
rețelele raionale ale consiliilor de tineret și 
activitatea acestora, modul de organizare și 
reprezentare, fapt ce face imposibilă 
măsurarea gradului de implementare a 
acțiunii date neavând și o bază de date care 
ne-ar prezenta situația reală a rețelelor 
raionale a consiliilor de tineret. 

Crearea paginii 
web a rețelei 
naționale a consiliilor 
locale ale tinerilor 

Pagina web a 
rețelei naționale a 
consiliilor locale 
ale tinerilor creată 

2015 Nerealizat 
În consultare cu tinerii a fost elaborat 

conceptul „Platformei Naționale pentru 
participare și informare a tinerilor”. 

De asemenea a fost elaborat caietul de 
sarcini pentru crearea și dezvoltarea paginii 
web a acestei Platforme. Însă chiar și în 2018 
putem observa ca RNCR/MT nu are o pagină 
web și poate fi regăsită în mediul online doar 
pe rețele de socializare, gen Facebook. Din 
aceste considerente putem menționa cu 
certitudine că acest obiectiv nu este realizat, 
și ca finalitate aceasta ne îngreunează 
procesele de monitorizare a activității 
RNCR/MT dar și a impactului ei în procesul de 
consolidare a sectorului de tineret din 
raioanele țarii, precum și a impactului asupra 
proceselor de luare a deciziilor la nivel local. 

Asigurarea 
participării tinerilor 
cu oportunități 
reduse la toate 
activitățile consiliilor 
locale ale tinerilor 

Numărul de 
tineri din grupurile 
cu oportunităţi 
reduse implicaţi; 

numărul de 
activități realizate 
cu implicarea 
acestora 

2015-
2020 

Din perspectiva MTS/MECC acțiunea e 
realizată însă noi am avea o opinie separată 
referitor la aceasta.  

Deci, conform rapoartelor de 
monitorizare a implementări Planului de 
Acțiuni al SNDST pe anii 2015-2017, 
participarea tinerilor în cadrul Consiliilor 
Locale ale Tinerilor se face fără a exista 
impedimente în implicarea tinerilor cu 
oportunități reduse, dizabilități fizice sau cu 
diferențieri în bază de origine etnică, religie, 
sex sau rasă. 

De asemenea, prin crearea și susținerea 
consiliilor locale ale tinerilor din mediul rural 
se produce implicarea tinerilor din aceste 
zone, grup care se încadrează în grupul 
tinerilor defavorizați. 



  
 
 
 
 

De asemenea, Rețeaua Națională a 
Consiliilor Locale ale Tinerilor în procesul de 
realizare a activităților curente implică tineri 
vulnerabili/oportunități reduse și oferă 
recomandări în fiecare UAT unde 
funcționează un Consiliu de Tineret privind 
facilitarea participării tinerilor din diferite 
categorii sociale. Astfel, pe parcursul anului 
2017 au fost realizate 396 activități, care au 
asigurat dreptul de participare a tuturor 
tinerilor din comunități. 

Ne-cătând la aceasta putem observa o 
diametral opusă situație când facem o 
analiză a răspunsurilor membrilor consiliilor 
de elevi și a consiliilor locale de tineret la 
chestionarele elaborate de noi în vederea 
evaluări gradului de participare a tuturor 
tinerilor în procesele de promovare și luare a 
deciziilor care le privesc.  Pentru detalii a se 
vedea Capitolul dedicat viziunii tinerilor 
asupra gradului de implementare a SNDST. 

Instruirea 
persoanelor-cheie din 
consiliile locale ale 
tinerilor privind 
participarea incluzivă 
a tinerilor cu 
oportunități reduse 

Numărul de 
instruiri realizate;  

numărul de 
beneficiari ai 
instruirilor 

Conti
nuu 

Din perspectiva MTS/MECC acțiunea e 
realizată însă noi am avea o opinie separată 
referitor la aceasta.  

Conform raportului privind 
implementarea SNDST ”în cadrul 
evenimentelor și acțiunilor care au avut ca 
scop pregătirea tinerilor consilieri, o atenție 
deosebită s-a acordat promovării egalității 
șanselor și sesiuni de formare referitor la 
lupta cu discriminarea de orice fel. 

În cadrul întrunirilor trimestriale la nivel 
național (Conferințele Rețelei Naționale a 
Consiliilor Locale ale Tinerilor, anul 2017) la 
care au participat câte doi reprezentanți din 
fiecare UAT au fost desfășurate sesiuni 
privind modalitățile eficiente de asigurare a 
participării tinerilor din mediile rurale 
inclusiv a celor cu oportunități reduse.” 

Ne-cătând la aceste acțiuni raportate 
putem conchide din unele constatări ale 
respondenților la chestionarele noastre 
precum că în cadrul consiliilor locale ale 
tineretului nu sunt membri cu dizabilități de 
exemplu, or alte minorități etnice gen, romi. 
Mai mult ca atât o astfel de acțiune 
presupune și accesibilizarea activității 



  
 
 
 
 

consiliilor date la necesitățile persoanelor cu 
dizabilități locomotorii, vizuale și auditive 
fapt despre care nu se raportează dar cu 
certitudine această accesibilizare în mare 
parte nici nu este făcută, situație specifică 
pentru majoritatea clădirilor din RM. 

 

 
Remarci și comentarii suplimentare 
1. Preponderent în rapoartele de monitorizare a implementării PA al SNDST o să găsim 

activități legate de Reţeaua Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, care constituită din 
consiliile raionale/municipale de tineret, însă nu se menționează despre rețelele raionale ale 
consiliilor de tineret, fapt ce ne aduce la întrebarea dacă o astfel de rețea a consiliilor raional 
de tineret există. Totodată, se face imposibilă măsurarea gradului de implementare a acțiunii 
privind dezvoltarea rețelei consiliilor raionale ale tineretului,  din cauza inexistenței inclusiv 
și a unei baze de date care ne-ar prezenta situația reală a rețelelor raionale a consiliilor de 
tineret. În acest context, trebuie de pus accent pe dezvoltarea rețelei consiliilor raional de 
tineret, totodată o atenție sporită se cere și la consolidarea capacităților funcționale a 
Consiliilor Elevilor a căror membri preponderent sunt și membri ai Consiliilor locale de tineret. 
Mai mult ca atât, se cere promovarea participării tinerilor din cadrul consiliilor menționate în 
procesele decizionale prin prisma aplicării în practică a teoriei lui Roger A. Hart care a 
elaborat un excelent instrument pentru analiza nivelului de participare a tinerilor în procesele 
de luare a deciziilor. Concepția lui Hart este relativă și vizează relațiile dintre copii/tineri și 
adulți. Ea de asemenea se bazează pe principiile Convenției ONU cu privire la Drepturile 
Copilului. Astfel, conform lui Hart, cea mai înaltă treaptă de participare a tinerilor este atunci 
când ”deciziile se iau din inițiativa tinerilor, iar la luarea deciziilor participă împreună adulții 
şi tinerii. 

În cele din urmă, se impune și necesitatea de-a lucra asupra transparențe proceselor de 
activitate a acestor consilii ale tineretului și a consiliilor elevelor, precum și acelor ce 
activează la nivel național. Această se cere datorită faptului că în proces de elaborare a 
prezentului raport de monitorizare, cu părere de rău  RNCR/MT și Consiliul Național al Elevilor 
așa și nu nu și-au manifestat un interes în susținerea procesului de diseminare a chestionarelor 
în rândul membrilor acestora în vederea asigurării unui proces efectiv de monitorizare și 
evaluare a activității acestora bazat pe experiențele pozitive și negative ale membrilor 
Consiliilor locale de tineret care au avut loc în procesul de promovare și monitorizare a 
procesului de implementare a politicilor publice care le vizează pe ei și sectorul de tineret pe 
care îl reprezintă. 

Totodată, atunci când vorbim despre aceste structuri se impune necesitatea de divizat 
terminologic care este rolul CNE și RNCR/MT care în fapt activează pe lângă autoritățile 
fondatoare, care la rândul lor le asigură funcționalitatea prin bugetele alocate anual în acest 
sens. Prin urmare încercarea autorităților de consolida dar și a prezenta public aceste structuri 
ca fiind de participare în procesele decizionale este una eronată din considerentul că o astfel 
de structuri dependente de susținătorul și finanțatorul său niciodată nu vor avea o poziție 
determinantă și decisivă în coraport cu acesta din urmă în procesele de promovarea a 
politicilor publice de interes. Astfel, se face conceptual confuzia între structurile de 
participare a tinerilor în procesele decizionale care luptă și chiar se opun sistemului, pe când 
structurile consultative de tineret care este aplicabilă în mare parte acelor structuri de tineret 



  
 
 
 
 
sus numite au ca scop identificarea nevoilor tinerilor și a comunității în care aceștia se află și 
le prezintă decidenților pentru a fi soluționate.  

 
2 În ceea ce privește acțiunea privind „Platformei Naționale pentru participare și 

informare a tinerilor”, ne-cătând la eforturile depuse în vederea implementării acestei acțiuni 
prin elaborarea caietului de sarcini pentru crearea și dezvoltarea paginii web a acestei 
Platforme, aceasta încă nu există.  Astfel, în anul 2018 putem observa ca RNCR/MT nu are o 
pagină web și poate fi găsită în mediul online doar pe rețele de socializare, gen Facebook. Ca 
finalitate aceasta și lipsa accesibilității rapoartelor de activitate a acestor entități ne 
îngreunează procesele de monitorizare a activității RNCR/MT dar și a impactului ei în procesul 
de consolidare a sectorului de tineret din raioanele țarii, precum și a impactului asupra 
proceselor de luare a deciziilor la nivel local. 

 
3. Dacă ne referim la obiectivul strategic a SNDST privind incluziunea social a tinerilor 

cu oportunități reduse, e de menționat că chiar și de a fost instituit acest obiectiv strategic, 
la acesta nu este creată o metodologie și un mecanism de măsurarea a gradului de incluziune 
în cadrul SNDST, la nivel național neexistând date statistice dezagregate pe categorii de tineri 
membri a diferitor grupuri vulnerabile. Mai mult ca atât nu există nici date dezagregate pe 
vârstă. Totodată nici rapoartele și datele prezentate de responsabilii pentru implementarea 
SNDST nu conțin date dezagregate privind incluziunea social a tinerilor cu oportunități reduse. 
Aceste neajunsuri fac imposibilă măsurarea gradului de atingere per ansamblu a SNDST.   

Ca replică la rapoartele privind implementarea SNDST în ceea ce privește asigurarea 
participării tinerilor cu oportunități reduse la toate activitățile consiliilor locale ale tinerilor e 
de menționat că nu e suficient să dai posibilitate tinerilor social defavorizați să participe la 
activitatea Consiliilor Locale ale Tinerilor, ci imperios se impune necesitatea crearea 
oportunităților reale de participare egale a tinerilor defavorizați în activitatea consiliilor, cu 
introducerea măsurilor pozitive de motivare a acestora în a se implica participa în activitatea 
consiliilor fără a avea impedimente fizice or psihologice din parte semenilor lor. 

Din problemele care împiedică participarea tinerilor social vulnerabili ar putea fi 
identificate următoarele probleme divizate per categorie de persoane. Astfel, tinerii cu 
dizabilități nu au acces la locurile de desfășurare a întrunirilor și activităților consiliilor de cele 
mai multe ori nu sunt accesibile, or nu sunt accesibile în format Braille 
materialele/documentele de lucru al acestor consilii, or pentru cei cu dizabilități de auz nu 
este asigurată prezența interpreților mimico-gestuali la ședințele, conferințele și grupurilor de 
lucru ale consiliilor locale de tineret.  

Totodată ar trebui să ne gândim cum ar trebui să asigurăm accesul la informare a tinerilor 
din categoria social vulnerabili privind activitatea consiliilor locale de tineret și posibilitățile 
de implicare în cadrul acestora. Astfel, apare întrebarea cum ajung aceste informații la tinerii 
care provin din familii sărace, care în majoritatea cazurilor nu au un calculator și acces la 
rețeaua de internet care le-ar permite să monitorizeze paginile de facebook a consiliilor lor 
local. Or ce facem cu acei analfabeți (preponderent din comunitățile rome), cum le asigurăm 
lor participarea eficientă în cadrul consiliilor. Da cum asigurăm participarea tinerilor social 
vulnerabili din localitățile rurale la activitățile consiliilor raionale de tineret, care de regulă 
sunt săraci și nu își permit cheltuieli financiare pentru transport, or în genere transportul 
public nu e accesibil pentru necesitățile tinerilor cu dizabilități locomotorii. 

Dar dacă să ne întrebăm câți tineri cu oportunități reduse au beneficiat de pe urma 
implementării activităților di cadrul PA al SNDST care au fost realizate de către Consiliile 



  
 
 
 
 
Locale ale Tinerilor precum și RNCLT or alte activități din cadrul PA, atunci la această 
întrebare nu vom avea răspuns din considerentul că datele privind numărul de participanți la 
diversele activități al acestor structuri de participare nu sunt prezentate dezagregat pe gen, 
dizabilitate, etnie, religie, locul de domiciliu (urban, rural), starea materială a familiei, 
orientare sexuală or alte criterii, prin urmare fiind prezentat doar un număr de participanți per 
activități. Însă, colectarea datelor dezagregate este necesară, datorită căror fiind posibilă 
evaluarea gradului de participare a tinerilor cu oportunități reduse la acțiunile prevăzute de PA 
al SNDST, precum și impactul SNDST asupra acestei categorii de tineri. Prin urmare acesta ar 
permite reorientarea dar și îmbunătățirea acțiunilor de viitor întru a asigura dreptul tinerilor 
cu oportunități reduse în a participa activ la dezvoltarea sa personală, dar și la dezvoltarea 
comunități. În cele din urma, se impune respectarea principiul consemnat la nivel mondial, și 
anume ”nimic pentru noi, fără noi”, fapt ce ar presupune că promovarea intereselor celor cu 
oportunități reduse se realizează nemijlocit de ei însuși, și acesta este justificat prin faptul că 
aceștia cel mai bine își cunosc problemele cu care se confruntă, dar și soluțiile la acestea 
reieșind din necesitățile lor individuale. 

 
4. Totodată, structurile participative a tinerilor pe alocuri activează în baza agendelor și 

prioritățile prestabilite de instituțiile în care acestea se află, și nicidecum nu au voie să 

exteriorizeze problemele cu care se confruntă, gen nu li se permite să participe la emisiuni 

televizate unde să promoveze problemele lor, conferințe, etc. Evident aceste practice care 

vin să diminueze din autoritatea dar și importanța acestor structuri de participare sunt create 

artificial ș nicidecum nu se regăsesc în regulamentele de funcționare a consiliilor în cauză. 

Aceste constatări au fost relatate de unii respondenți la chestionarele noastre precum și de 

unii membri de consilii al elevilor cu care avusem posibilitatea să discutăm. O astfel de 

practică este vădit neprielnică atunci când vorbim despre participarea tinerilor în procesele 

decizionale cale privesc și le afectează interesele. Nu putem vorbi despre structuri de tineret 

participative atunci când acestea sunt influențabile or manipulate de către organele 

decizionale la nivelul la care aceste platforme de participare se află, având inclusive și o bază 

juridică bine fundamentată și întemeiată pe prevederile convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului la care RM este parte și a comentariului ei cu privire la procesele de 

participare a tinerilor și rolul acestora în procesul decizional, care vin să asigure independența 

și eficiența proceselor de participare a tinerilor în procesele decizionale.  

Mai mult ca atât respondenții din chestionarul legat de activitatea consiliilor de elevi la 
întrebarea ” care sunt punctele slabe în activitatea Consiliului”, majoritatea din respondenți 
au menționat că:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 

Citat:1 
1. De cele mai multe ori suntem neascultați 

2. Nu suntem luați în serios 

3. Nu suntem ajutați permanent în acțiunile organizate pentru localitate 

4. Vocea noastă nu este auzită 

5. Majoritatea ideilor propuse pentru îmbunătățirea comportamentului tineretului în localitate nu sunt 

ascultate. 

Citat: 2 

”1. Vocea elevilor nu este mereu auzită cât la nivel local atât și la nivel național  

2. Suntem dependenți de unele ”figuri mature” ( apropo în majoritatea regulamentelor interne a CE este 

scris că Consiliul Elevilor este nevoit să aibă un cadru profesoral ce supraveghează și citez ” asistă 

și coordonează întrunirile CE”. Această problemă este prezentă în toate structurile ce reprezintă 

elevii începând cu cele locale și finisând cu cea națională) 

3. Ideile noastre nu sunt luate în serios în pofida faptului ca ele sunt sau nu sprijinite de elevi  

4.  Feedback-ul pe care elevii îl au asupra sistemului educațional este neglijat 

5.  Lipsa de resurse financiare.” 

 

 

Totodată elevii au găsit și unele soluții pe care ei le propun întru a îmbunătăți 

activitatea Consiliilor de elevi și a Consiliului Național al Elevilor, care sunt: 

 

Citat 1 

Consiliul Elevilor să fie o instituție aparte ce nu se subordonează unui cadru profesoral ( în cazul 

CSE) sau ministerului (în cazul CNE) astfel aceste structuri are avea o libertate mult mai 

mare pentru a funcționa (practica dată funcționează în România deja de vreo 3 ani, CNE 

România este o structură parteneră a Ministerului Educației și nici de cum nu se supune ei 

iar în ceea ce privește Consiliile județene și cele locale ele se supun structuri naționale a 

elevilor adică CNE România. La noi în țară până când aceasta este un vis pentru care mulți 

luptă. 

 

Citat 2 

Prezența bugetului pentru activități. 

 

Citat 3 

Aș schimba strategie conducerii acestuia, și aș adăuga mai multă responsabilitate și dedicare. 

 

 

5. În ceea ce privește indicatorii de monitorizare a acțiunilor din cadrul PA, pe alocuri 

aceștia sunt stabiliți în așa manieră în cât este greu de asigurat monitorizat atingerii dar și 

măsurarea obiectivelor stabilite în acțiunile date în PA din punct de vedere cantitativ, de 

exemplu ”Numărul de finanțări oferite consiliilor locale ale tinerilor” care după logică se 

limitează doar la acel număr care va fi posibil de atins, dar formularea unui astfel de rezultat 

ar trebui să sune astfel spre exemplu ”Cel puțin 5 proiecte finanțate, cu un buget minim de 



  
 
 
 
 
circa 5% din suma bugetului APL pe anul în curs, cu 15% mai mult față de anul precedent;”, ” 

resurse financiare (mii lei) planificate anual la nivel local pentru serviciile de tineret”. Or 

avem următorul exemplu ”Numărul de beneficiari; numărul de instruiri realizate” unde în 

format posibil de măsurat ar fi fost expuse după cum urmează ”Cel puțin 100 de participanți; 

Cel puțin 10 instruiri realizate; Ponderea tinerilor cu dizabilități locomotorii și senzoriale (auz, 

văz), romi etc. care au participat la...”. Prin urmare, în vederea asigurării unui proces clar de 

implementare și monitorizare a SNDST, se cere imperios de stabilit pe viitor niște indicatori de 

realizare a acțiunilor din cadrul noului PA revizuit care să fie realiști, realizabili și măsurabili.   

Mai mult ca atât, activitățile din PA trebuie să aibă la baza lor pe lângă principiul 
relevanței acțiunilor pentru dezvoltare sectorului de tineret, cât și sustenabilitatea și impactul 
acestora. Astfel, rapoartele de evaluare a PA trebuie să fie elaborate astfel în cât să fie 
posibilă măsurarea cu exactitate cât de sustenabile sunt acțiunile întreprinse și care este 
impactul lor în timp asupra dezvoltării sectorului de tineret. Prin urmare, prin aceasta vrem să 
atragem atenția că acțiunile de instruire fără careva obligațiuni de fellow up din partea 
participanților ar putea fi pe alocuri fără impact și instruirile se vor termina odată cu părăsirea 
de către participanți a sălii de studiu fără ca aceste să producă un efect asupra dezvoltării 
sectorului de tineret. Drept exemplu ne servește rapoartele privind implementarea PA al 
SNDST unde e menționat că toate evenimentele și acțiunile care au avut ca scop pregătirea 
tinerilor consilieri, o atenție deosebită s-a acordat promovării egalității șanselor și sesiuni de 
formare referitor la lupta cu discriminarea de orice fel, însă din constatările respondenților la 
chestionarele elaborate în vedere identificării viziunilor tinerilor privind impactul SNDST 
asupra lor, putem constata că tinerii cu oportunități reduse nu sunt implicați în activitățile 
platformelor locale de participare, fapt ce denotă faptul că în realitate nu putem vorbi despre 
existența unor platforme de participare concluzive cu oportunități egale de dezvoltare și 
participare pentru toți indiferent de statutul social, dizabilitatea etnia, orientarea sexuală, 
etc. 

 
 
Obiectiv specific 1.4:Creșterea, până în anul 2020, a nivelului de mobilitate a tinerilor, 

inclusiv a celor cu oportunități reduse, la nivel național cu cel puţin 20% și la nivel 
internațional cu cel puţin 15% 

 
Din 6 acțiuni statuate la acest obiectiv, 5 au fost realizate. Ne-cătând la faptul că în 

ultimul timp intens sunt promovate promovate programele de mobilitate, acestea și în prezent 
nu sunt accesibile pentru o bună parte de tineri din Republica Moldova. Din cei afectați sunt 
atât tinerii cu oportunități reduse cât și tinerii care locuiesc în mediul rural. Motivul 
neparticipării active în programele de mobilitate este necunoașterea despre aceste mobilități 
precum și necunoașterea platformelor unde aceste anunțuri de recrutare a participanților sunt  
plasate. Pentru a înlătura aceste neajunsuri se recomandă utilizarea publicității în cadrul 
programelor televizate cu acoperire națională, precum și promovarea platformelor online unde 
pot fi găsite aceste anunțuri.  

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Promovarea 
programului 

Numărul de 
beneficiari ai 

2015-
2020 

Realizat 
În scopul promovării programului 



  
 
 
 
 

„ERASMUS Plus” şi a 
altor programe 
internaționale 

programului 
„Erasmus Plus” şi 
altor programe 
internaționale  

„ERASMUS PLUS” și a altor programe 
internaționale, Ministerul Tineretului și 
Sportului a finanțat proiectul „Mobilitate 
spre o mai bună învățare”, în cadrul căruia 
au fost create grupuri de inițiativă care vor 
promova programul în instituțiile unde își 
fac studiile, dar și alte acțiuni ale 
partenerilor realizate în acest sens. 

 
Dar cu părere de rău putem să 

constatăm că o bună parte (36%) din 
respondenții la chestionarele noastre nu au 
știut despre existența unor astfel de 
programe și posibilitate de a se implica în 
acestea. Totodată o parte din cei care au 
știut de aceste programe așa și nu au 
participat la nici una din acestea. 

Printre cauzele acestei necunoașteri ar 
putea fi identificată ca principală cauză ne-
informarea grupului țintă, or platformele de 
promovarea a acestor oportunități se 
limitează la anumite grupuri pe rețelele de 
socializare, unde nu au acces o majoritate 
de tineri din Moldova, precum și paginile 
web a organizațiilor care implementează 
astfel de proiecte, de care iarăși nu mulți 
cunosc. Totodată, o altă cauză este și 
dezinteresul și atitudinea la un nivel scăzut 
din partea autorităților care ar putea să 
vină ca un intermediar în promovarea 
acestor oportunități în rândurile tinerilor 
din circumscripțiile de care sunt 
responsabile. 

Realizarea 
studiului privind rolul 
mobilității în sporirea 
competitivității 
tinerilor pe piața 
muncii 

Studiu 
realizat 

2015-
2015 

Nerealizat. 
În rapoarte de de monitorizare a 

gradului de implementare a PA al SNDST nu 
se regăsesc informații privind 
implementarea acestei. Însă cu certitudine 
o asemenea acțiune nu a fost realizată în 
anul pentru care a fost planificată din 
considerentul că în 2015 nu au fost alocate 
resurse financiare necesare, acest studiu 
urmând a fi realizat pe parcursul anilor 
2016-2017. 

 
 



  
 
 
 
 

Obiectiv specific 1.5.Diversificarea metodelor de acces la informație a tinerilor, cu 
asigurarea securității în mediul on-line a acestora 

 
Din 6 acțiuni statuate la acest obiectiv, 5 din ele nu au fost realizate or rezultatul 

acestora nu este unul de impact asupra beneficiarilor SNDST. Ca finalitate, putem constata că 
obiectivul în cauză în mare parte nu a fost atins și prin urmare se impune necesitate urgentării 
procesului de dezvoltare și promovare a paginilor web și a rețelele presei presei tinerilor care 
va facilita procesul de informare a tinerilor privind oportunitățile pentru aceștia. Totodată se 
cere instituirea mecanismelor de monitorizarea și prevenire a fenomenului de cyberbulling în 
mediul online întru a asigura siguranța fizică și psihică a utilizatorilor rețelelor de socializare. 

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Susținerea 
măsurilor de 
fortificare a unei 
rețele naționale a 
presei tinerilor 

Vizibilitatea şi 
eficiența rețelei 
naţionale a presei 
tinerilor asigurată 

2017 Conform raportului privind realizarea 
SNDST, această acțiune este realizată și 
realizarea acesteia a avut loc prin 
intermediul Programului de granturi pentru 
anul 2015, unde a fost susținută realizarea 
proiectului „Tineri reporteri pentru Tineri”, 
implementat de către Asociația Obștească 
Centrul Media pentru Tineri, în cadrul 
căruia un grup de tineri au fost instruiți în 
domeniul jurnalismului și au realizat 7 
emisiuni pentru tineri „Abraziv”, difuzate la 
postul public de televiziune Moldova 1. 

Totodată, prin intermediul proiectului 
,,Varnița- Capitala Tineretului 2017” a fost 
susținută financiar publicarea lunară cu un 
tiraj de 600 de unități,  a buletinului 
informațional ,,De la Tineri pentru Tineri”. 
Acest buletin a fost distribuit gratuit 
tinerilor din raionul Anenii Noi și regiunea 
transnistreană, pe parcursul anului 2017. 

Necătând la acestea am avea rezerve 
prin a declara că această acțiune nu este 
realizată din considerentul că la moment nu 
se cunoaște despre existența unei rețele 
naționale a presei tinerilor, or poate 
viziunile privind o rețea a presei este văzută 
diferit de autorități. În concepția noastră o 
rețea este o structură consolidată de 
instituții media (formată din persoane fizice 
și/sau persoane juridice) care acționează 
constant și pe un teritoriu extins în vederea 
promovării anumitor valori comune pe care 
le împărtășesc. 

Susținerea Pagini web 2015 Nu sunt date privind realizarea or 



  
 
 
 
 

creării paginilor web 
pentru tineri 

pentru tineri 
funcționale şi 
accesibile  

nerealizarea acestei acțiuni. 

Realizarea 
campaniei de 
informare privind 
riscurile mediului on-
line a tinerilor şi 
securitatea 
cibernetică 

Campanie de 
informare 
realizată; 
instrumente de 
informare 
identificate;  

numărul şi 
tipurile de 
beneficiari 

2015-
2018 

Nerealizat 
Chiar dacă avem informația precum că 

Ministerul Tineretului și Sportului a analizat 
în anul 2015 posibilitatea desfășurării 
campaniei  de informare privind riscurile 
mediului on-line a tinerilor și securitatea 
cibernetică, și a elaborat un plan de acțiuni 
în acest sens. Acțiunile respective au fost 
preconizate pentru a fi desfășurate pe 
parcursul anilor 2016-2018. 

Dar cu părere de rău, cu excepția 
acestor acțiuni întreprinse de MTS, altele 
acțiuni în acest sens așa și nu au mai fost 
realizate până în prezent. 

Elaborarea unui 
ghid privind criteriile 
de selectare de către 
tineri a informaţiei 
on-line sigure  

Ghid elaborat 
și accesibil on-line  

2015 Nerealizat 

Revederea 
cadrului legal 
naţional ce asigură 
securitatea 
cibernetică prin 
prisma necesităţilor 
informaţionale ale 
tinerilor 

Cadru legal 
revăzut şi ajustat 
conform 
necesităţilor 
informaţionale ale 
tinerilor 

2015 
- 
2017 

Nerealizat 

 
 
 

b. Prioritatea II. Serviciile pentru tineri 

 
Obiectivul general 2.Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, 

deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cît mai 
reușită a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse 

 
Obiectivul specific 2.1.Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite 

tinerilor, astfel încât, până la finele 2020, acestea să fie accesibile pentru cel puțin 
90% din tineri 

 
Din 21 de acțiuni care vin să asigure atingerea obiectivului menționat 9 acțiuni sunt 

nerealizate or sunt parțial realizate. Totodată e de menționat că majoritatea acestor acțiuni 
sunt cu execuție de durată planificate până în anul 2020 fapt ce ar servi drept justificativ 



  
 
 
 
 
pentru autorități în motivarea nerealizării acestora. În rezultatul analizei progreselor de 
realizare a prezentului obiectiv specific, cu ușurință putem observa că acțiuni semnificative 
soldate cu impact în constituirea și dezvoltarea structuri responsabile de acreditare și 
asigurarea calității serviciilor pentru tineri nu au fost înregistrate, cum nu au fost realizate și 
acțiunile privind instituirea mecanismelor de ordin normativ care vin să asigure calitatea 
serviciilor pentru tineri prestate de către prestatorii de servicii. 

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Constituirea 
unei structuri 
responsabile de 
acreditare și 
asigurarea calității 
serviciilor pentru 
tineri  

Structură 
creată şi 
funcţională;  

regulament 
de funcționare 
elaborat și aprobat 

2015 Nerealizat 

Crearea unui 
sistem de acreditare 
a prestatorilor şi a 
serviciilor prestate 
tinerilor 

Regulament şi 
mecanism de 
acreditare a 
prestatorilor şi a 
serviciilor prestate 
tinerilor  

2015 Nerealizat 

Elaborarea şi 
aprobarea 
regulamentului-cadru 
al prestatorului de 
servicii prietenoase 
tinerilor  

 

Regulament-
cadru de activitate 
al prestatorilor de 
servicii pentru 
tineri elaborat şi 
aprobat 

 

2015 Parțial realizat 
Proiectul Regulamentului-cadru al 

prestatorului de servicii pentru tineri a fost 
elaborat și urmează a fi 

supus procesului de consultare 
publică. 

 În scopul elaborării Regulamentului 
nominalizat, Ministerul Tineretului și 
Sportului, în colaborare cu 

UNFPA Moldova și susținerea financiară 
a UNDESA, a elaborat termenii de referință 
privind elaborarea documentului 
nominalizat. A fost organizat concursul de 
selectare a 2 consultanți naționali, care au 
elaborat proiectul respectiv. 

Elaborarea şi 
aprobarea 
standardelor minime 
de calitate pentru 
serviciile prietenoase 
tinerilor 

 

Standarde 
minime de calitate 
pentru serviciile 
prietenoase 
tinerilor elaborate 
și aplicate 

2016 Nerealizat 
Conform datelor din rapoartele privind 

implementarea SNDST, a fost elaborat 
proiectul Standardelor generale pentru 
acreditarea prestatorilor de servicii 
prietenoase tinerilor. Proiectul a fost 
consultat cu membrii Reţelei Prestatorilor 
de Servicii Prietenoase Tinerilor. Aceste 
documente vor fi aprobate la pachet cu 
Standardele generale pentru acreditarea 



  
 
 
 
 

prestatorilor de servicii prietenoase 
tinerilor. La fel documentele prevăzute la 
acțiunile 1.2.1. și 1.2.2. sunt în strânsă 
corelare și cu procesul de recunoaștere a 
lucrului și lucrătorului de tineret. 

 
În cele din urma nu au fost găsite 

informații privind aprobarea acestor 
standard minime de calitate. 

Ajustarea 
cadrului normativ la 
noile prevederi 
privind funcționarea 
prestatorilor de 
servicii pentru tineret 

Cadru 
normativ ajustat 

2015 Nerealizat 

Desfăşurarea 
forumurilor anuale 
ale prestatorilor de 
servicii prietenoase 
tinerilor 

Numărul de 
forumuri anuale 
desfăşurate;  
rezoluţii anuale pe 
marginea 
politicilor publice 
ce vizează tinerii 
aprobate 

2015-
2020 

Realizat parțial 

Elaborarea 
suportului 
metodologic necesar  
prestatorilor de 
servicii la asigurarea 
standardelor minime 
de calitate 

Suportul 
metodologic 
elaborat 

2015 Nerealizat din lipsa unei structuri 
responsabilă de acreditarea serviciilor de 
tineret. 

Acreditarea 
prestatorilor de 
servicii prietenoase 
tinerilor  

 
 

Numărul de 
prestatori şi 
servicii prietenoase 
tinerilor acreditate 
în fiecare an 

2015-
2020 

Nerealizat 
Procesul de acreditare a serviciilor 

prietenoase tinerilor urmează să fie creat și 
pus în funcțiune după instituirea unei 
structuri de stat care să fie responsabilă de 
implementarea acțiunilor și normelor din 
domeniul tineretului. 

Totodată, în cadrul legii nr.215 din 
29.07.2016 cu privire la tineret este stabilit 
că acreditarea serviciilor de tineret va fi 
realizată de Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea Programelor şi Activității de 
Tineret.  

Proiectul de Hotărâre de Guvern 
privind crearea Agenției a fost elaborat și 
consultat cu Centrul de Implementare a 
Reformelor, iar după definitivare în primul 



  
 
 
 
 

trimestru al anului 2018 urmează a fi 
expediat spre avizare instituțiilor interesate 
iar ulterior Guvernului spre examinare și 
aprobare. 

În contextul inițierii procesului de 
reforma a APC, creare a unei noi entități în 
domeniul de tineret este tergiversată 
nejustificat din moment ce sunt identificate 
și resurse financiare necesare pentru 
activitatea acesteia. 

Extinderea 
serviciilor 
prietenoase tinerilor 
în toate centrele 
raionale  

Numărul de 
prestatori de 
servicii prietenoase 
tinerilor la nivel 
naţional, raional, şi 
local acreditaţi; 
minimum  60% din 
localităţileunităţilo
r teritorial-
administrativesînt 
acoperite cu 
servicii prietenoase 
tinerilor acreditate 

2016-
2020 

În proces de realizare 
La data de 14 noiembrie 2017 au fost 

semnate Acordurile de parteneriat între 
MECC și primele 9 Consilii Raionale privind 
dezvoltarea centrelor de tineret. 

Este de menționat faptul, că în 
procesul de lansare a Programului de 
dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru 
anii 2017-2022 a fost stabilit și un 
parteneriat pentru o perioada de șase ani cu 
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 
privind implementarea componentei întâi a 
programului legată de dezvoltarea 
profesională a resurselor umane din cadrul 
centrelor de tineret. 

 
Obiectivul specific 2.2.Dezvoltarea serviciilor outreach prin elaborarea cadrului 

metodologic și formarea continuă a prestatorilor, astfel încât, până la finele anului 2020, 
acestea să contribuie cel puțin 45% din oferta totală de servicii 

 
Din 5 acțiuni adresate pentru atingerea obiectivului dat, doar una a fost realizată. În 

contextul strategiei dar și al importanței serviciilor outreach pentru tineri, cu stupoare 
constatăm că din lipsa metodologiilor și a standardelor de calitate pentru serviciile de 
outreach asemenea servicii sunt prestate de neuniform de către prestatorii de servicii din 
această sferă, fapt ce ridică semne de întrebare vis-a-vi de calitatea acestor servici și 
corespunderea lor standardelor internaționale recunoscute în acest domeniu. Având în 
vederea importanța acestui serviciu pentru tineri dar și tergiversarea constituirii acestui tip 
de servicii, se impune ca necesitate urgentarea procesului de elaborare și aprobare a 
standardelor minime de calitate pentru serviciul outreach și asigurarea implementării acestui 
tip de serviciu. 

  

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Realizarea unui 
studiu la nivel 
naţional privind 
necesităţile specifice 

Studiu 
elaborat; 
document de 
cartografiere a 

2015-
2016 

Dat fiind faptul că în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip 
outreach” implementat de A.O. „Pro 
Comunitate” – beneficiar al Programului de 



  
 
 
 
 

ale serviciilor 
outreach şi 
cartografierea lor 

serviciilor de 
outreach 

Granturi2016 s-a identificat că la nivel 
conceptual a fost dificil să se transpună 
înțelegerea teoretică a noțiunii de servicii 
outreach în practică, studiul la nivel 
național privind necesitățile specifice ale 
serviciilor outreach şi cartografierea lor nu 
a fost finalizat. 

Totodată, nu este clar dacă acest 
studiu a fost realizat până la sfârșit din 
considerent că în raportul pentru 
monitorizare a SNDST pentru anul 2017 nu 
este menționat nimic despre definitivarea 
acestuia. 

Elaborarea unui 
suport metodologic  
pentru prestarea 
serviciilor outreach  

 

Suportul 
metodologic 
elaborat 

2016-
2017 

În proces de realizare. 
Prin intermediul Programului de 

Granturi 2017, a fost acordat suport pentru 
implementarea proiectului ,,Consolidarea 
sectorului de servicii prietenoase tinerilor 
din Republica Moldova III” inițiat de A.O. 
,,Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA”, 
prin intermediul căruia prestatorii de 
servicii prietenoase tinerilor au avut 
posibilitatea să piloteze proiectele 
standardelor serviciilor de tineret, inclusiv a 
serviciului outreach, la fel au fost realizate 
o serie de schimburi de experiență între 
prestatorii de servicii precum și promovarea 
acestora către beneficiari etc. 

În acest context, comunicăm că 
acreditarea, aplicarea, monitorizarea și 
evaluarea serviciilor pentru tineri se va 
realiza urmare a instituirii Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi 
Activității de Tineret planificată pentru 
trimestrul I al anului 2018. 

 

Implementarea 
unui program de 
pregătire a 
prestatorilor pentru 
inițierea serviciilor 
outreach 

Numărul de 
prestatori 
pregătiţi; rata (%) 
prestatorilorde 
servicii outreach 
acreditate conform 
standardelor 
minime de calitate 

2017-
2020 

Nerealizat 
Acțiunea nu a fost realizată, însă în 

acest context, comunicăm că 
implementarea programului de pregătire a 
prestatorilor pentru inițierea serviciilor 
outreach se va realiza urmare a instituirii 
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Programelor şi Activității de Tineret 
planificată pentru trimestrul I al anului 
2018. 

Elaborarea şi Standarde 2016- Nerealizat 



  
 
 
 
 

aprobarea 
standardelor minime 
de calitate pentru 
serviciul outreach 

minime de calitate 
elaborate şi 
aprobate  

2017 Acțiunea nu a fost realizată, însă în 
acest context, comunicăm că elaborarea şi 
aprobarea standardelor minime de calitate 
pentru serviciul outreach se va realiza 
urmare a instituirii Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Programelor şi 
Activității de Tineret planificată pentru 
trimestrul I al anului 2018. 

 
Totodată menționăm că a fost aprobat 

Regulamentul-cadru privind organizarea şi 
funcționarea Serviciului social integrat 
pentru consumatorii de substanţe 
psihoactive şi pacienții terapiei de 
substituţie şi a Standardelor minime de 
calitate (HG nr. 232 din 18 aprilie 2017), 
care asigură prestarea serviciilor 
psihosociale de reabilitare și reintegrare 
socială a persoanelor din grupul dat. 

 
Obiectivul specific 2.3.Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață 

sănătos în rândul tinerilor, astfel încât, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul 
total de tineri să beneficieze de acest suport 

 
La acest obiectiv e de menționat că din 6 acțiuni 5 au fost realizate. Prin urmare 

nerealizată fiind acțiunea cu un cel mai mare impact asupra tinerilor și sănătății acestora. 
Efectele nerealizării acestei acțiuni are ca consecință creșterea sarcinilor nedorite în 
rândurile tinerilor, precum și infectarea acestora cu diverse boli venerologice din cauza 
practicării cu bună știință or nu a unei vieți sexuale neprotejate. Rezultatele acestora se 
datorează de cele mai multe ori cauzelor cum ar fi: lipsea resurselor financiare pentru 
procurarea prezervativelor or chiar necunoașterea despre efectele practicării unei vieți 
sexuale neprotejate asupra vieții și sănătății persoanei. În această ordine de idei se cere 
avansarea acțiunilor care ar asigura implementarea acestei acțiuni în vederea protejării 
tinerilor față de pericolele menționate mai sus. 

  

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Asigurarea  
campusurilor 
studenţeşti cu puncte 
de distribuire de 
materiale informative 
în domeniul sănătății 
tinerilor și cu 
prezervative 

Numărul de 
puncte de 
distribuire şi 
nivelul de accesare 
a acestora 

2017-
2020 

Nerealizat 

Pe parcursul anului 2017, autoritatea 

publică centrală de resort, alți parteneri 

de dezvoltare sau organizați de tineret nu 

au asigurat campusurile studențești cu 

puncte de distribuire de materiale 

informative în domeniul sănătății tinerilor 

și cu prezervative. 

 



  
 
 
 
 

 
Necătând la faptul că autoritățile responsabile de implementarea acțiunii în cauză nu au 

realizat acțiunea privind asigurarea  campusurilor studențești cu puncte de distribuire de 
materiale informative în domeniul sănătății tinerilor și cu prezervative, în urma analizei 
răspunsurilor respondenților la chestionarele noastre ce se refereau nemijlocit la această 
întrebare, o parte din aceștia au declarat că în campusurile lor există astfel de puncte. Nu 
este cert la ce puncte de informare se refereau respondenții, dar bănuim că probabil făceau 
referire la centrele medicale universitare, și acest argument se întemeiază pe faptul că din 
cunoștințe personale dar și din spusele studenților reiese că așa puncte de informare nu 
există. 

În contextul dreptului la sănătate și serviciilor legate de aceasta putem menționa că au 
fost multe acțiuni ce vin să ajute tinerii, cum ar fi deschiderea centrelor de sănătate 
prietenoase tinerilor, etc, dar necătând la aceasta provocările legate de sănătate persistă în 
rândurile tinerilor. Lipsa de conștientizare a serviciilor prietenoase tinerilor și lipsa de 
cunoștințe cuprinzătoare despre sănătatea sexuală și reproductivă îi fac pe tineri vulnerabili 
la riscurile pentru sănătate, cum ar fi HIV / SIDA. Femeile tinere sunt, de asemenea, expuse 
riscului unor sarcini adolescente nedorite decât în țările UE. Consumul de alcool și tutun este 
de asemenea mai mare decât media UE, amenințând adolescenții și sănătatea tinerilor26. 

c. Prioritatea III. Oportunitățile economice pentru tineri 

 
 

Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de 
angajare în rândul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse 

 
Obiectiv specific 3.1.Sporirea, până la finele 2020, cu cel puțin 30%  a numărului 

tinerilor cu abilități economice, în special al celor din mediul rural şi din grupurile cu 
oportunități reduse 

 
Din 7 acțiuni destinate pentru asigurarea atingerii obiectivului majoritate acțiunilor sunt 

cu realizare în timp până în anul 2020, totodată o bună parte din acestea au fost realizate. 
Necătând la progresele înregistrate în domeniul antreprenorial rămâne a fi actuale acțiunile 
privind organizarea programelor de mentorat pentru tinerii antreprenori, diversificarea 
formelor de suport în dezvoltarea afacerilor de către tineri punând accent inclusiv pe 
individualizarea formelor de asistență bazat pe necesitățile tinerilor cu oportunități reduse. 
Mai mult ca atât se ivește problema privind numărul de beneficiari ai ODIMM dezagregați pe 
criterii ce ar da posibilitatea de a înțelege în ce măsură au beneficiat de aceste programe 
tinerii cu dizabilități, tinerii de etnie romă, etc.  

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Organizarea de 
programe de 
mentorat pentru  

Numărul de 
tineri antreprenori 
beneficiari ai 

2016-
2020 

Realizare continuă 
Pe parcursul anului 2017 au fost 

acordate 1590 de consultații atât în oficiul 

                                                 
26 OECD Development Centre (2018), “Youth Well-being Policy Review of Moldova”, EU-

OECD Youth Inclusion Project, Paris, p. 36. 



  
 
 
 
 

tinerii antreprenori programelor de 
mentorat 

ODIMM cât și în cadrul a 11 Incubatoare de 
Afaceri. În cadrul Programului Național de 
Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) au 
fost instruiți 718 tineri, inclusiv – 342 femei 
(47.6%). Au fost organizate 29 cursuri de 
instruire în 17 localități, inclusiv 
Transnistria (Râbnița). 

Promovarea și 
informarea tinerilor 
privind incubatoarele 
de afacere 

Numărul de 
activități de 
informare şi 
numărul de 
beneficiari 

2015-
2020 

Realizare continuă 
În cadrul celor 9 Incubatoare de 

Afaceri (Soroca, Ștefan-Vodă, Leova, 
Rezina, Sângerei, Dubăsari, Ceadâr-Lunga, 
Nisporeni, Cimișlia), membre RIAM, 
activează 147 companii. 

Pe parcursul perioadei de referință, 
prin intermediul Centrului de Consultanță 
ODIMM, au beneficiat de consultanță și 
informații legate de inițierea și dezvoltarea 
afacerilor peste 3 mii persoane interesate. 
Serviciile de consultanță oferite s-au 
focusat pe nevoile individuale ale 
solicitanților. 

Crearea unei 
platforme electronice 
de învăţare în 
domeniul 
antreprenorial  

Plaftormă 
electronică 
funcțională 

2016 În cadrul proiectului Ialoveni-Capitala 
Tineretului 2016 a fost creată pagina web 
www.antreprenoriatsocial.md, prin 
intermediul căreia tinerii pot accesa 
informație actualizată privind lansarea, 
dezvoltarea și creșterea performanțelor 
întreprinderilor sociale, cadrul normativ, 
practici europene precum și baza de date a 
întreprinderilor sociale, surse de finanțare. 

Stimularea 
programelor de 
cooperare 
transfrontalieră 
pentru tineri 

 
 

Numărul 
tinerilor beneficiari 
ai programelor de 
cooperare 
transfrontalieră 

 
 

2015-
2020 

În proces de realizare 
În vederea susținerii dezvoltării 

afacerilor durabile, Organizația de 
Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
implementează Programul-pilot ”Femei în 
Afaceri” a fost elaborat și aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 
16.09.2016. 

Programul Pilot „Femei în Afaceri” 

încurajează dezvoltarea antreprenorialului 

feminin inclusiv a tinerelor antreprenoare, 

reieșind din necesităţile de susţinere a 

femeilor în afaceri prin:  

- accesarea de fonduri;  

- oportunităţi educaţionale de 

obţinere a abilităţilor 

http://www.antreprenoriatsocial.md/


  
 
 
 
 

antreprenoriale;  

- integrarea în reţelele de afaceri;  

- dezvoltarea afacerilor în creștere;  

- principiul salarizării egale; 

- echilibrarea provocărilor între 

activităţile profesionale – private 

și confruntarea prejudecăţilor. 

 

 
Remarci și comentarii suplimentare 
Conform datelor oferite de Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

realizează variate activități pentru promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. 
Astfel, toate programele ODIMM implementate cu finanțarea de la bugetul de stat oferă 
oportunități egale tinerilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor și sporirea 
competențelor antreprenoriale, și în total au beneficiat de aceste servicii în perioada de 
raportare 8125 beneficiari. Totodată este de menționat că actualmente nu este posibil de 
măsurat în ce măsură STNDST a contribuit la incluziunea socială a tinerilor cu oportunități 
reduse în cadrul acțiunilor din acest obiectiv specific. Astfel, actualmente nu este posibil de 
făcut o analiză comprehensivă privind impactul SNDST asupra tinerilor din mediul urban și a 
celor cu oportunități reduse din motiv că ODIMM nu deține astfel de date. 

Totodată putem vedea și o prezentare schematică a serviciilor oferite tinerilor care sunt 
divizate pe categorii de gen, și mediul urban sau rural de unde provin aceștia. Cu părere de 
rău nu a fost posibilă o prezentarea a grupurilor social vulnerabile care au beneficiat de 
serviciile ODIMM din considerentul că aceștia nu țin o astfel de evidență.  

 
 
 

Perioada de implimentare 2015- iunie 2018 (tinerii antreprenori beneficiari) 

Denumire 
program 

Nr. 
fem
ei 

Nr. 
bărb
ați 

Nr. 
Urba

n 

Nr. 
Rura

l 

Categorii de afaceri Problemele  cu care se 
confruntă tinerii: 

 
GȚ SRL ÎI Alte 

cazu
ri 

Programul PARE 
1+1 inclusiv 

Instruire 115 243 144 213 61 78 1
1 

1  

Finanțări 115 230 96 249 15
2 

177 1
6 

0 - Lipsa unor studii naționale 

periodice de analiză și prognoză 

pe domeniu specifice de 

activitate care ar servi drept 

surse informaționale pentru 

planificarea activității 

- Lipsa unei baze de date 



  
 
 
 
 

complete ale întreprinderilor 

din Republica Moldova în scopul 

facilității căutării partenerilor 

interni inclusiv a bazei de date 

privind punctele de procesare. 

-  Nu este subvenționarea 

prețului la combustibil pentru 

producătorii agricoli în perioade 

de sezon (excluderea din preț a 

accizelor) 

- Sunt puține programe de 

instruire axate pe procedura de 

export și interacțiunile cu 

partenerii străini. 

- Nu sunt oferite module de 

instruire pe domeniu specifice 

de activitate. 

- Nu sunt dezvoltate serviciile 
de consultanță în domeniul 
exportului, optimizării 
proceselor, elaborării planurilor 
de marketing. 

PNAET 

Instruiri 647 741 - - - - - - - Lipsa de cunoștințe, frica 

de eșec și lipsa resurselor 

financiare, necesitatea 

acumulării de cunoștințe și 

experiență, insuficiența 

resurselor financiare ieftine. 

- Lipsa forței de muncă 

calificată 

- Birocrația 

- Lipsa pieței de desfacere. 

- Prețul mare pentru spațiile 

închiriate. 

Finanțări 62 145 23 184 16
7 

35 4  1 - Rata dobânzii prea mare; 

- Perioada relativ mică de 

acordare a creditului; 

- Suma mare a gajului 

necesar; 

- Lipsa de programe de suport 



  
 
 
 
 

și de granturi pentru diferite 

categorii de întreprinderi 

orientate spre export pentru 

valorificarea cotelor de export 

disponibile. 

- Subvențiile să fie mai mari 

și oferite în câteva tranșe. 

- Lipsa de facilități fiscale 

pentru întreprinderile nou-

create cu potențial de creștere 

și orientare spre export. 

FGC 

Garanții  
acordate 

20 68 35 53 30 57  1 - Lipsa de experiență 

- Lipsa resurselor pentru a 

iniția o afacere 

- Băncile nu finanțează 
întreprinderile noi create cu 
excepția creditelor acordate 
prin programele speciale. 

GEA 

Instruiri 648 374 - - 13
4 

280 2
3
6 

126  

IA 

Afaceri 
create 
susținute 

116 69 47 - 11
6 

12 8
2 

13 - extinderea afacerii. 

- Realizarea vânzărilor online  

- Lipsa cadrelor calificate în 

teritoriu; 

- Parteneriate slabe cu IMM 
din țară. 

Consultări 
acordate 

8125   

 
 
Obiectivul specific 3.2.Creșterea, de la 28% în anul 2013 la 35% în anul 2020, a ratei de 

ocupare pe piața muncii a tinerilor cu vârsta de 15-29 ani  
 
Din cele 5 acțiuni la acest obiectiv, toate au fost realizate. Însă necătând la aceasta 

conform datelor statistice dar și a răspunsurilor respondenților noștri la chestionarele pe care 
le aveam, putem conchide că tinerii oricum se confruntă cu diverse probleme în câmpul 
muncii, cum ar fi discriminarea pe criterii de vârstă și lipsă de experiență, locuri de muncă or 
salarii care nu sunt atractive pentru tineri. Datorită acestora o bună parte din tineri aleg să 
părăsească țara în vederea emigrării și realizării în străinătate. Prin urmarea în vederea 
creșterii numărului tinerilor pe piața muncii din Moldova și asigurarea satisfacției tinerilor fașă 



  
 
 
 
 
de aceasta, se cere de corelat cerințele peții muncii cu curriculum-ul de învățare în vederea 
asigurării învățământului conform cerințelor pe piața muncii, ridicarea economiei și a 
salariilor, prevenirea și combaterea discriminării în câmpul muncii și acordarea subvențiilor 
pentru angajatorii care angajează tinerii specialiști în vederea creșterii numărului de angajați 
tineri pe piața muncii. 

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Adoptarea 
politicilor de 
stimulare a angajării 
tinerilor absolvenți în 
câmpul muncii 

Numărul 
politicilor de 
stimulare a 
angajării tinerilor 
absolvenți 
adoptate 

2015-
2020 

Realizat  
În scopul adoptării politicilor de 

stimulare a angajării tinerilor absolvenți în 
câmpul muncii a fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu 
privire la aprobarea Strategiei naționale 
privind ocuparea forței de muncă pentru 
anii 2017–2021. 

Totodată, la data de 14.06.2018 
Parlamentul a aprobat noua Lege privind 
promovarea ocupării forței de muncă și 
asigurarea șomajului, care are drept scop 
prevenirea și reducerea șomajului și a 
efectelor sociale ale acestuia, asigurarea 
unui nivel ridicat al ocupării și adaptării 
forței de muncă la cerințele peții muncii, 
adresată în mod special tinerilor. 

Elaborarea 
mecanismului de 
monitorizare a 
traseismului 
profesional al 
tinerilor  

Mecanism de 
monitorizare a 
traseismului 
profesional al 
tinerilor elaborat şi 
eficient utilizat 

2015-
2020 

Reieșind din prevederile rapoartelor 
de monitorizare a SNDST, putem observa că 
pe parcursul anilor 2015-2017, autoritatea 
publică centrală de resort, alți parteneri de 
dezvoltare sau organizați de tineret nu au 
elaborat mecanismul de monitorizare a 
traseismului profesional al tinerilor. 

Totodată răspunsul27Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
menționează totuși că acest mecanism 
există, și este aprobat prin ordinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
nr. 1187 din 10 decembrie 2015 cu privire la 
Metodologia de urmărire a traseului 
profesional al absolvenților din 
învățământul profesional tehnic. 

În scopul îmbunătățirii sistemului de 
analiză și informare despre piața muncii, la 
data de 6 decembrie 2017, prin Ordinul 
Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției 
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Sociale nr. 942 a fost instituit „Observatorul 
pieței muncii” în cadrul Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 
Remarci și comentarii suplimentare 
 
În conformitate cu datele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și  Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă furnizate la adresarea noastră, putem vedea care 
este situația tinerilor care beneficiază de serviciile acesteia. 

La întrebarea, ”ce indicatori de cantitate și calitate aveți cu privire la realizarea 
rezultatului nr.3.2.1 din Planul de acțiuni la etapa actuală, și anume „rata șomajului scăzută 
de la 12,1% în anul 2013 la 8% în anul 2020 pentru categoria de vârstă 15-24 de ani și de la 8,7% 
în anul 2013 la 5% în anul 2020 pentru categoria de vârstă 15-29 de ani” unde ministerul 
menționează că conform datelor BNS , în anul 2017, rata șomajului pentru categoria de vârstă 
15-24 a constituit 11,8 %, iar pentru categoria de vârstă 15-29 ani- 8,1 %. Ca rezultat, putem 
observa că rata șomajului în rândul tinerilor este în descreștere comparativ cu anul 2013. 

 
La întrebarea, ”câți tineri (16-35 ani) au beneficiat de cursuri de formare profesională 

în cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (acțiunea nr. 90 din Planul 
de acțiuni), și câți din aceștia fac parte din categoria tinerilor cu oportunități reduse (cu 
dizabilități, romi, or alte categorii de tineri social-vulnerabili)” avem următorul răspuns: Pe 
parcursul semestrului I al anului 2018 au absolvit cursurile de formare profesională 782 tineri 
cu vârsta cuprinsă 16-29 ani (66,3% din nr. total de absolvenți), cei mai mulți fiind din mun. 
Chișinău, UTAG, r. Strășeni, etc. Cei mai mulți tineri - 671 (85,8%) au urmat cursuri de 
calificare, obținând o profesie solicitată pe piața muncii, recalificare – 102 (13,0%), 
perfecționare - 9 persoane (1,2%). După absolvirea cursurilor, 63,0% dintre tineri au fost plasați 
în câmpul muncii. 

În baza de date a ANOFM dezagregarea tinerilor absolvenți ai cursurilor de formare 
profesională cu vârsta 16-29 ani după dizabilitate, etnie romă sau alte categorii social – 
vulnerabile nu se deține.  

La întrebarea, ”câți tineri au beneficiat de serviciile de ghidare în carieră prestate de 
ANOFM și structurile sale teritoriale, și câți din aceștia sunt cu dizabilități, romi, or alte 
categorii de tineri social-vulnerabili” avem următorul răspuns: De la începutul anului 2018, 
în primele 6 luni, centrele de ghidare în carieră (CGC) au prestat servicii de orientare 
profesională și ghidare în carieră pentru mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă.  În cadrul celor trei CGC au fost organizate în total 64 activități de ghidare în carieră, 
cu participarea a 2153 tineri. 317 persoane (61% femei) au beneficiat de testare electronică 
prin intermediul  Platformei Cognitrom Career Planner (CCP).  

În perioada de referință, CGC Chișinău a organizat în total 34 activități de orientare 
profesională și ghidare în carieră, unde au participat 1392 persoane (toți tineri) de la diferite 
instituții de învățământ. 169 tineri (56% femei) au fost testați prin intermediul Platformei CCP. 
CGC Cahul, de la începutul anului 2018, au organizat 13 activități de orientare profesională și 
ghidare în carieră, unde au participat 154 persoane (toți tineri), (58% femei), 17% tineri sub 16 
ani. CGC Soroca a organizat în total 17 activități de orientare profesională și ghidare în carieră, 
unde au participat 607 persoane (toți tineri), (58% femei), 148 din ei (68% femei) au fost testați 
prin intermediul Platformei CCP. 



  
 
 
 
 

În baza de date a ANOFM dezagregarea tinerilor absolvenți ai cursurilor de formare 
profesională cu vârsta 16-29 ani după dizabilitate, etnie romă sau alte categorii social – 
vulnerabile nu se deține.  

 
La întrebarea, ”câți tineri participă la Târgul locurilor de muncă pentru tineret și câți 

din aceștia sunt cu dizabilități, romi, or alte categorii de tineri social vulnerabili” avem 
următorul răspuns: La 23 mai 2018 s-a desfășurat a VIII-a ediție a Forumului profesiilor „O 
carieră de succes acasă”, în cadrul căruia a avut loc Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, 
organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în comun cu Agenția pentru 
Ocuparea Forței de Muncă mun. Chișinău. Forumul profesiilor și Târgul locurilor de muncă 
pentru Tineret a fost destinat absolvenților gimnaziilor și liceelor, tinerilor care își caută 
primul job, șomerilor precum și persoanelor angajate care doresc să schimbe locul de muncă. 
La târgul din mun. Chișinău au participat 48 agenți economici, care au prezentat 1985 de locuri 
muncă din diferite domenii și au fost ocupate 101 locuri de muncă (5,1% din totalul locurilor de 
muncă vacante). 

În lunile mai-iunie 2018, târguri ale locurilor de muncă pentru Tineret au fost organizate 
în teritoriu de 25 agenții pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), la care 290 agenți 
economici au prezentat 4172 locuri de muncă vacante din diferite domenii: industria ușoară, 
prelucrătoare și alimentară, comerț, finanțe, management, inginerie, prestări servicii, 
învățământ, etc. 

În perioada 23-31 mai 2018, s-a desfășurat Târgul on-line al locurilor de muncă,ediția a 
XVI-a, cu tematica „Locuri de muncă pentru Tineret”. Târgul on-line a fost accesat pe 
platforma www.e-angajare.md  și a întrunit 150 agenți economici din 28 zone ale țării,  astfel 
în cât persoanele care au fost în căutarea unui loc de muncă, au avut posibilitatea de alege 
jobul potrivit din cele 3804 locuri de muncă vacante disponibile (comerț, medicină, 
management, învățământ, industria ușoară, servicii, etc. 

În baza de date a ANOFM dezagregarea tinerilor absolvenți ai cursurilor de formare 
profesională cu vârsta 16-29 ani după dizabilitate, etnie romă sau alte categorii social – 
vulnerabile nu se deține.  

La întrebarea, ”ce indicatori de cantitate și calitate aveți cu privire la realizarea 

rezultatului nr 3.2.2 din Planul de acțiuni la etapa actuală, și anume „ponderea tinerilor 

(15-29 de ani) care au părăsit locul de muncă de la 25% în 2012 la 15% în 2020 diminuată” 

avem următorul răspuns: Datele cu privire la tinerii care au părăsit locul de muncă sunt 

prezentate în studiul ”Tranziția de la școală la muncă” elaborate de BNS odată la cinci ani. 

Conform datelor acestui studiu, în anul 2014 cca ¾(72,4%) din tineri au părăsit primul loc de 

muncă din diverse motive. 

La întrebarea, ”ce acțiuni au fost întreprinse în vederea realizării acțiunii nr. 93 
„adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți în câmpul muncii” 
precum și a tinerilor cu dizabilități” avem următorul răspuns: La data de 14.06.2018 
Parlamentul a aprobat noua Lege privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea 
șomajului, care are drept scop prevenirea și reducerea șomajului și a efectelor sociale ale 
acestuia, asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele peții 
muncii.  

Noua Lege stabilește un șir de măsuri active de ocupare a forței de muncă noi, adaptate 
necesităților diferitor categorii de șomeri, inclusive celor din grupurile vulnerabili pe piața 
muncii. Printre măsurile în cauză menționăm: angajarea asistată și adaptarea locului de muncă 

http://www.e-angajare.md/


  
 
 
 
 
la necesitățile persoanelor cu dizabilități, reabilitarea profesională a persoanelor cu 
dizabilități în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora, 
subvenționarea angajării șomerilor din grupurile vulnerabile, granturi pentru crearea noilor 
locuri de muncă în mediul rural, granturi pentru inițierea afacerilor proprii de către șomeri, 
instruirea la locul de muncă și stagiere profesională, adresată în mod special tinerilor. 

 
La întrebarea, ”ce măsuri sunt întreprins de ANOFM și structurile sale teritoriale în 

vederea asigurării incluziunii tinerilor cu dizabilități, romi, or alte categorii de tineri social 
vulnerabili în câmpul muncii” avem următorul răspuns: Pe parcursul semestrului I al anului 
2018 au beneficiat de servicii de informare și consiliere cca 34,7 mii de persoane cu statut de 
șomer, din care persoanele cu vârsta 16-29 ani au constituit cca 22% (7788 p.). Au absolvit 
cursuri de formare profesională 1180 persoane, dintre care 782 tineri 16-29 ani (66%), 97% din 
ei fiind plasați în câmpul muncii. 

Pe parcursul primului semestru al anului 2018, la AOFM s-au înregistrat cu statut de șomer 
64 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (20% din nr. total de șomeri cu 
dizabilități înregistrați). 

De la începutul anului au fost plasate în câmpul muncii mai multe persoane cu dizabilități 
cu vârsta cuprinsă între 46 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (31,3% din 
nr. persoanelor cu dizabilităţi angajate). 

În I semestru al anului 2018 24 persoane eliberate din detenție s-au înregistrat cu vârsta 
cuprinsă între 16-29 ani (17,0%). 

În perioada de raportare 17 tineri cu vârsta de 16-29 ani au fost antrenați în măsuri de 
mobilitate a forței de muncă: 12 tineri au beneficiat de indemnizație unică de încadrare și 5 
tineri au beneficiat de indemnizație unică de instalare. 

Majoritatea tinerilor au fost informați referitor la prevederile legislației în vigoare din 
domeniul ocupării forței de muncă, locurile de muncă înregistrate în baza de date a ANOFM și 
condițiile de ocupare a acestora, modul de completare a CV-ului, scrisorii de motivare și cum 
să se prezinte la interviul de angajare. În semestrul I al anului 2018 au beneficiat de ajutor de 
șomaj 191 tineri, iar de alocație de integrare/reintegrare profesională 701 tineri.  

În baza de date a ANOFM dezagregarea tinerilor absolvenți ai cursurilor de formare 
profesională cu vârsta 16-29 ani după dizabilitate, etnie romă sau alte categorii social – 
vulnerabile nu se deține.  

Necătând la faptul că ANOFM acordă o gama largă de servicii adresate persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, dintre care o bună parte sunt din categoria celor vulnerabili pe 
piața muncii, cu părere de rău aceasta nu deține o baza dezagregat a beneficiarilor serviciilor 
lor de formare profesională bazată, pe criterii de dizabilitate, etnie romă sau alte categorii 
social. Aceasta este o provocare care ar avea impact asupra evaluării impactului și a gradului 
de incluziune a persoanelor vulnerabile pe piața muncii, prin urmare e recomandabil de ținut 
datele statistice dezagregat, astfel va fi mai ușor de adaptat programele ANOFM la anumite 
categorii de beneficiari bazate pe necesitățile lor individuale or de grup.  

Pedealtă parte, necătâd la toate eforturile depuse în vederea reprimării situației 
tinerilor pe piața muncii, principala provocare la moment este disponibilitatea locurilor de 
muncă decente. Astfel conform unor date, tinerii moldoveni au acces limitat la locuri de 
muncă decente. O treime din tinerii din Moldova nu se află în câmpul muncii, în educație sau 
în formare. Majoritatea tinerilor angajați sunt plătiți sub salariul mediu (86,3%) sau în locurile 
de muncă informale (30,7%), iar peste un sfert (27,9%) sunt superiori calificați pentru locul de 



  
 
 
 
 
muncă. Având în vedere aceste provocări, 57,3% dintre tineri au în vedere schimbarea 
locurilor de muncă 28. 

Totodată, prezentăm rata de ocupare a tinerilor pe anii 2017 în vederea prezentării 
situației acestora pe piața muncii alături de celelalte categorii de vârste. Astfel conform 
datelor BNS rata de ocupare a populației de 15 ani şi peste (proporția persoanelor ocupate în 
vârstă de 15 ani şi peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 
40,5%, fără modificări semnificative față de anul 2016 (40,8%). Rata de ocupare a bărbaților 
(43,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (38,1%). În distribuția pe medii de 
reședință acest indicator a avut valoarea de 41,9% în mediul urban și 39,3% în mediul rural. În 
același timp, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 47,2%, 
a populației în vârstă de 15-64 ani – 44,9%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator 
a înregistrat valoarea de 27,6%. Și rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități a constituit 
19,1%. În distribuția pe sexe acest indicator a înregistrat valorile: 19,7% pentru bărbați si 
18,5% pentru femei. Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități din mediul rural a fost mai 
înaltă (21,1%) în comparație cu cea din mediul urban (16,0%).29 

 
Obiectiv specific 3.3.Creșterea, până la finele anului 2020, cu cel puțin 50% a numărului 

de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul învățării pe parcursul 
întregii vieți, sporind gradul de orientare profesională și de dezvoltarea competențelor 
acestora în raport cu necesitățile peții muncii 

 
Având ca punct de pornire la acest obiectiv acele 8 acțiuni stabilite în Planul de acțiune, 

putem menționa că o bună parte a acestora sunt realizată deja, Totodată, unele acțiuni din 
cadrul acestui  obiectiv sunt cu execuție continue care vor atinge rezultate semnificative la 
etapa finală de implementare a SNDST. În același timp pentru a asigura implementarea cu 
succes a acestui obiectiv, se cere modificarea regulamentului privind stagiile de lungă durată 
în vederea punerii accentului pe calitatea stagiilor și nicidecum nu pe formalitatea acestora. 
Mai mult ca aceasta se cere elaborarea și aprobarea unor măsuri afirmative adresate 
susținerii tinerii cu oportunități reduse în realizarea programelor de interniship, inclusiv 
dezvoltarea programelor de practică plătite.  

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Modificarea 
regulamentului 
privind stagiile de 
lungă durată  

Elaborarea 
regulamentului 
privind stagiile de 
lungă durată; 

regulament 
modificat 

2015 Nerealizat 
CNTM a realizat, pe parcursul anului 

2015, studiul „Stagiile de calitate”. Scopul 
acestui studiu este evaluarea situației 
actuale a stagiilor de practică din Republica 
Moldova, identificarea exemplelor de bune 
practici internaționale și identificarea unor 
soluții, modalități și domenii de intervenție 

                                                 
28 OECD Development Centre (2018), “Youth Well-being Policy Review of Moldova”, EU-

OECD Youth Inclusion Project, Paris. p.30. 
29

 Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în anul 2017 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5957  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5957


  
 
 
 
 

pentru sporirea calității și eficienței 
stagiilor de practică. Necătând la aceasta, 
revizuirea regulamentului privind stagiile de 
lungă durată și adaptarea sa la cerințele 
pieței forței de muncă așa și nu a avut loc. 

Realizarea 
studiului referitor la 
experiența 
internațională privind 
participarea la 
internshipuri a 
tinerilor din 
Republica Moldova 

Studiu cu 
propuneri de 
politici publice 
elaborat 

2015-
2016 

Realizat parțial 
În cadrul studiului „Stagiile de 

calitate”, elaborat de Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova, se abordează 
experiența altor state în materie de 
internshipuri și modul în care aceste 
experiențe ar putea fi implementate în țara 
noastră. Se acordă o atenție sporită de 
asemenea oportunităților internaționale de 
stagiu de care ar putea beneficia tinerii din 
Republica Moldova. 

Oferirea de 
suport financiar 
pentru tinerii cu 
oportunități reduse în 
realizarea 
internishipurilor 

Numărul 
tinerilor cu 
oportunități reduse 
care au beneficiat 
de suport financiar 
în realizarea 
internshipului 

2015-
2020 

Nerealizat 
Totodată se raportează în raportul de 

monitorizare a SDSTM că în cadrul 
implementării proiectului „Dezvoltarea 
oportunităților economice pentru tineri prin 
intermediul internshipurilor” de către A.O. 
„Alianța Studenților din Moldova”, care a 
avut ca scop stabilirea de parteneriate 
dintre universități, companii, organizații de 
tineret în scopul mediatizării oportunităților 
de internship, s-a ținut cont și de principiul 
asigurării informării inclusiv a tinerilor cu 
oportunități reduse. 

 

 
 

d. Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret 

 
 

Obiectivul general 4.Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a 
mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret 

 
 
 
Obiectiv specific 4.2.Crearea, până la sfârșitul anului 2016, și dezvoltarea, 

până la finele anului 2020, a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității 
și eficienței activității lucrătorului de tineret 

 
În ceea ce privește atingerea obiectivului dat, putem constata că acesta nu a fost 

realizat din cauza lipsei acțiunilor care veneau să asigure atingerea acestui obiectiv. Prin 



  
 
 
 
 
urmare, din cele 8 acțiuni specifice,  4 din cele mai strategice acțiuni pe domeniu de interes 
nu au fost realizate. Dar e de menționat că actualmente MECC în parteneriat este în proces 
de constituire a 20 centre de tineret în RM, care are ca consecință inclusiv și elaborarea 
setului de documente necesare formării profesionale și asigurarea activității lucrătorului de 
tineret și precum funcționalitatea centrelor de tineret și certificarea acestora.  

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Elaborarea unui 
set de indicatori ai 
competențelor 
lucrătorului de 
tineret 

Indicatori 
pentru 
competențele 
lucrătorului de 
tineret elaborați 

2015 Nerealizat 

Elaborarea 
setului de documente 
necesare formării 
profesionale a 
lucrătorului de 
tineret 

Set de 
documente 
elaborat 

2015 Nerealizat 

Crearea comisiei 
de certificare a 
competențelor 
lucrătorului de 
tineret 

Comisia de 
certificare creată 

2016 Nerealizat 
Acțiunea poate fi realizată doar în 

urma recunoașterii statutului lucrătorului 
de tineret, existența programelor și 
curricumului de instruire pentru lucrătorul 
de tineret. 

Desfăşurarea 
forumului național al 
lucrătorului de 
tineret 

Cel puțin trei 
forumuri 
organizate  

2015-
2020 

Nerealizat 
Forumul național al lucrătorului de 

tineret nu a fost desfășurat în perioada 
anilor 2015-2017. Totodată, în perioada 
lunilor iulie-august 2017 au fost desfășurate 
în 23 raioane ședințe comune privind 
coordonarea acțiunilor comune pentru 
implementarea Programului de Dezvoltare a 
Centrelor de Tineret la care au participat 
lucrătorii de tineret din UAT respective. În 
cadrul întrunirilor a fost: 

- e
valuată situația actuală din UAT privind 
serviciile pentru tineri existente, rata de 
acoperire a acestora și formulate 
recomandări în corelare cu prioritățile la 
nivel național; 

- e
valuate capacitățile instituționale în cadrul 
UAT pentru atingerea indicatorilor setați în 
cadrul PDCT 2022; 

- c



  
 
 
 
 

olectate recomandărilor specifice UAT în 
vederea armonizării planului național de 
acțiuni privind implementarea PDCT 2022. 

Respectiv, în urma realizării evaluării, 
în anul 2018 va fi organizat forumul în baza 
constatărilor, tendințelor și necesităților de 
dezvoltare a lucrătorilor de tineret. 

 
Obiectiv specific 4.3.Fortificarea continuă a cadrului național de politici 

publice, astfel încât acestea să răspundă transversal nevoilor tinerilor 
 
Și la acest obiectiv, acele 6 acțiuni prestabilite au fost realizate cu excepția acțiunii 

care vine să instituie un mecanism care ar permite evaluarea datelor statistice dezagregate 
pe diferite criterii la care aparțin tinerii cu oportunități reduse. Actualmente, putem observa 
o insuficiență a datelor privind tinerii de la 14 la 35 de ani care să reflecte situația acestora 
în diferite domenii de interes, dar și mai alarmantă este situația lipsei totale a datelor 
statistice legate de tinerii cu oportunități reduse. În acest context se ivește întrebarea în ce 
măsură autoritățile responsabile tind să atingă obiectivul general al SNDST de a asigura 
incluziunea socială a tinerilor cu oportunități reduse dacă la moment nu se cunoaște spre 
exemplu care ar fi numărul exact de tineri cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani, 
nu sunt date similare nici cu privire la tinerii de etnie romă or alte etnii sub-reprezentate în 
RM, nu se cunoaște nici câți tineri sunt beneficiari a sistemului de asistență socială din 
Moldova, ori câți tineri sunt membri a comunității LGBT, etc. Prin urmare, neștiind numărul 
exact al unei sau altei categorii de tineri cu oportunități reduse nu putem să dezvoltăm 
politici și programe care ar avea ca scop contribuirea și asigurarea procesului de incluziune 
socială a acestora reieșind din particularitățile dar și necesitățile individuale pe care le au pe 
fondalul necesităților celorlalți tineri. Prin urmare, în vederea axării procesului de elaborare 
și aprobare a actelor normative bazate pe necesitățile reale a tinerilor cu oportunități 
reduse, se recomanda BNS dar și altor deținători de date să colecteze datele dezagregat e 
toate criteriile posibile, cum ar fim sex, dizablitate, etnie, religie, limbă, orientare sexuală, 
etc.  

 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Elaborarea 
conceptului privind 
mecanismul de 
colectare a datelor şi 
punerea în practică a 
acestuia 

Un mecanism 
de colectare a 
datelor statistice 
instituit şi 
funcţional 

2015-
2016 

Conform raportului privind realizarea 
SNDST din 2015, Biroul Național de 
Statistică la etapa de elaborare și avizare a 
Strategiei a comunicat Ministerului 
Tineretului și Sportului prin scrisoarea nr. 
20-21/328 din 03.07.2014, că BNS dispune 
de un mecanism de colectare a datelor 
statistice pentru diferite cercetări statistice 
care stau la baza obținerii datelor privind 
situația tinerilor. 

Chiar și așa, apare necesitatea 
dezagregării datelor statistice în 
dependență de tinerii și individualitățile 



  
 
 
 
 

acestora, cum ar fi date statistice 
dezagregate pe dizabilitate și tipul 
acestora, precum și severitatea dizabilității, 
etnia, religia, orientare sexuală, ș.a. O 
asemenea dezagregare a datelor statistice 
ne-ar permite cu exactitate să evaluam care 
este gradul de impact a politicilor publice 
centrate pe diferite categorii de tineri, 
totodată servind și un bun mecanism de 
corelare a politicilor publice cu necesitățile 
reale a anumitor grupuri social vulnerabile 
de tineri. 

 
 
Obiectiv specific 4.4.Extinderea, până în anul 2020, a serviciilor de educație nonformală, 

astfel încât cel puţin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la 
acestea 

 
Conform rapoartelor privind implementarea SNDST, în mare parte au fost realizate și cele 

3 acțiuni din cadrul obiectivului dat. Totodată fiind în proces de realizare acțiunea de adoptare 
a mecanismului de recunoaștere a competențelor obținute prin intermediul sistemului 
nonformal de educație. În acest context se cere urgentarea procesului de adoptare a 
mecanismului de recunoaștere a competențelor obținute prin intermediul sistemului nonformal 
de educație și asigurarea implementării și funcționalității acestuia. 

 
 

Acțiunile Indicatorii de 
realizare 

Perio
ada 

Gradul de realizare 

Adoptarea 
mecanismului de 
recunoaștere a 
competențelor 
obținute prin 
intermediul 
sistemului nonformal 
de educație 

Mecanism 
funcţional de 
recunoaștere a 
competențelor în 
sistemul nonformal 
de educație  

2017 În proces de realizare  
Pe parcursul anului 2017, Ministerul 

Educației a elaborat proiectul 
regulamentului de certificare a 
cunoștințelor dobândite în context 
nonformal și informal, care prevede 
mecanismul de recunoaștere a 
competențelor obținute prin intermediul 
sistemului nonformal de educație. 
Regulamentul urmează să fie aprobat în 
anul 2018. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
5. VIZIUNEA TINERILOR ASUPRA IMPACTUL STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU 

DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TINERET 2020 ASUPRA LOR. 

 
În scopul evaluării gradului de influență a SNDST asupra sectorului de tineret se impune 

necesitate de a  privi rezultatele acesteia prin ochii beneficiarilor ei direcți. În acest scop am 
încercat să facem cercetare bazată pe percepția tinerilor care se fundamentează pe o serie de 
sondaje tematice pe care le elaborasem în cadrul CNTM. Astfel, în cadrul acestor chestionare 
promovate pe diverse platforme de participare, cum ar fi U-report30 și diverse grupuri tematice 
pe rețelele de socializare, tinerii din întreaga țară le-a fost acordată șansa să se expună pe 
marginea problemelor cu care se confruntă în proces de participare la treburile comunitare și 
la cele de auto formare și dezvoltare personală și profesională. În cele din urmă putem 
menționa că per total avem un număr total de circa 5 300 de respondenți la toate sondajele 
care au fost evaluate în vederea identificării poziției tinerilor vis-a-vi de de gradul de 
implementare și a impactul SNDST asupra lor, care au fost efectuate în perioada a anului 2018.  

Dezagregat per domeniu de interes pentru tineri, în cele ce urmează vedem unde și în ce 
măsură aceștia s-au implicat și și-au prezentat viziunile asupra SNDST și cum aceasta a 
influențat dezvoltarea sectorului de tineret în Republica Moldova.  În această ordine de idei au 
fost utilizate chestionare ce reflectat viziunea tinerilor asupra activității centrelor de tineret 
din țară31 (787 respondenți); rolul serviciilor în dezvoltarea tinerilor32 (130 respondenți); 
serviciile prietenoase tinerilor33 (777 respondenți); tinerii, și cum sunt afectați aceștia de 
migrație34 (794 respondenți); voluntariatul în rândul tinerilor din Moldova35 (509 respondenți); 
spații online sigure pentru tineri36 (618 respondenți), Raport consolidat despre activitatea 
Consiliilor de Elevi și Consiliilor locale de Tineret37 (în total per două sondaje 977 respondenți) 
și sondaj specific adresat tinerilor privind SNDST38 (581 respondenți), precum și 90 de 
respondenți la chestionarele complexe elaborate anume pentru acest raport de evaluare, la 
care au participat inclusiv și circa 40 de participanți membri ai consiliilor de elevi și ai 
consiliilor locale de tineret. 

În cadrul acestor exerciții de chestionare, tineri având posibilitatea de a se afirma, de a 
prezenta satisfacția lor dar și problemele cu care ei însuși se confruntă, nemulțumirile și 
frustrările pe care le au față de progresele înregistrate în urma implementării SNDST. Totodată 
au avut și șansa de a veni și cu recomandări pe care aceștia le considerau a fi necesare de 
implementat în scopul de a schimba situația de declin a participării tinerilor în viața cotidiana 
a comunității, procesele electorale și cele de luare a deciziilor, etc.  

Pentru ca tinerii să fie liberi în ași exprima gândurile fără inhibiții sau frica de a răspunde 
direct și concret la unele întrebări, de către noi a fost asigurat anonimatul respondentului, prin 

                                                 
30

Dezvoltat de UNICEF la nivel mondial, U-Report este un sistem sigur de mesagerie, care încurajează tinerii să 

vorbească despre problemele care contează cu adevărat. Prin sondaje săptămânale platforma oferă posibilitatea 
tinerilor să își facă vocea auzită și să își expună părerea referitor la diverse subiecte pe care platforma le pune în 
discuție.  
31

http://moldova.ureport.in/story/206/ 
32

http://moldova.ureport.in/poll/663/ 
33

http://moldova.ureport.in/story/189/ 
34

http://moldova.ureport.in/story/183/ 
35

http://moldova.ureport.in/story/172/ 
36

http://moldova.ureport.in/poll/731/ 
37

 https://moldova.ureport.in/story/262/  
38

http://moldova.ureport.in/poll/755/ 

http://moldova.ureport.in/story/206/
http://moldova.ureport.in/poll/663/
http://moldova.ureport.in/story/189/
http://moldova.ureport.in/story/183/
http://moldova.ureport.in/story/172/
http://moldova.ureport.in/poll/731/
https://moldova.ureport.in/story/262/
http://moldova.ureport.in/poll/755/


  
 
 
 
 
urmare chestionarul nu a prevăzut întrebări ce țin de numele și familia acestora, nu a fot dată 
nici opțiunea de a introduce nici data și luna nașterii, lăsând astfel loc doar pentru anul 
nașterii acestora. Prin aceste măsuri fiind asigurată respectarea confidențialității datelor 
personale ale respondenților.  

Scopul ultimelor două chestionare a fost de a identifica impactul acestei strategii asupra 
dezvoltării sectorului de tineret din Moldova, și nemijlocit cum rezultatele acestei strategii 
sunt percepute de tinerii care sunt beneficiari direcți ai rezultatelor acesteia, totodată de a 
identifica și poziția acelora tineri care sunt în  zi de zi în structuri de participare, cum ar fi 
consiliile de elevi și consiliile locale de tineret care știu cel mai bine care sunt problemele cu 
care se confruntă ei în procesul de promovare și apărare a drepturilor tinerilor. 

În urma analizei răspunsurilor tinerilor pe marginea chestionarelor menționate, se 
conturează următoarele situații care elucidează atât problemele pe care le văd tinerii în 
sectorul de tineret, cât și beneficiile reformei pe sector. 

În acest context chestionarelor analizate, este de menționat faptul că noua generație 
este aptă pentru a crea și a formula noi idei, opțiuni, etc. în vederea dezvoltării personale și 
comunitare, dar în același timp mulți dintre tineri nu acționează în promovarea și realizarea 
drepturilor lor. Deși în sistemul nostru există numeroase probleme, unii dintre ei nu ezită să 
opteze pentru a descoperi și a viza anumite subiecte de interes personal or comunitar. 

Un aspect important privind incluziunea socială a tinerilor din categoria sociali vulnerabili 
de asemenea a fost abordată în cadrul chestionarului, la care tinerii consideră că toți au 
drepturi egale, și sunt în egală măsură de a pleda pentru careva poziții în cadrul consiliilor de 
tineret și să promoveze anumite idei de interesul acestora. Astfel, aici apare o întrebare 
pentru unii respondenți și o problemă pentru alții atunci când le întrebasem ”dacă tinerii cu 
diabilități, de etnie romă, din familii social-vulnerabile le este asigurată participarea în cadrul 
Consiliilor locale ale tinerilor” la care 53,7% au răspuns pozitiv, în vreme ce 49, 3% au avut un 
răspuns negativ.  Mai mult ca atât, deși statutul social, etnia și restul nu sunt criteriile care 
stopează activitățile sau spiritul civic și dorința de activitate, implicare în dezvoltarea 
societății, cu regret unii tineri afirmă în răspunsurile lor că tinerii din aceste minorități sunt 
discriminați în unele localități limitându-le astfel dreptul la participare și incluziune socială, 
totodată nu toate locurile și obiectivele de menire socială și culturală nu sunt amenajate 
special pentru necesitățile tinerilor cu dizabilități, ceea ce reprezintă un dezavantaj destul de 
mare în realizarea drepturilor acestora la participare în treburile comunității lor.  

Chestionarul efectuat a conținut întrebări vizavi de existența unei dizabilități și 4 % au 
răspuns afirmativ. Deși părerile tinerilor respondenți cu privire la implicarea persoanelor cu 
dizabilități în procesele decizionale sunt divizate, mulți dintre ei ar fi deacrod cu implicarea în 
special a tinerilor cu dizabilități, însă relatează ei că aceste procese nu sunt accesibile pentru 
toți.  Persoanele care au o dizabilitate se implică activ în cadrul consiliilor, organizațiilor non-
guvernamentale, se implică activ în cadrul proceselor de soluționare a problemelor prezente 
din suita tinerilor dar și prezente în societate. Totodată e de menționat că o primă barieră în 
participarea tinerilor cu dizablități în procesele decizionale este lipsa unei infrastructuri 
accesibile pentru aceștia, și aici ne referim la drumuri și spații publice ne accesibile pentru 
utilizatorii de scaune rulante, lipsa practicilor de accesibilizare a informațiilor la necesitățile 
persoanelor cu dizabilități de vedere, precum și lipsa formatelor de text ușor de de înțeles 
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Dacă la nivel de instituții ar exista condiții 
optime de accesibilizare la necesitățile persoanelor cu dizabilități, aceștia cu certitudine vor fi 
prezenți în procesele de participare cu un nivel mult mai ridicat de prezență și implicare 



  
 
 
 
 
activă. Persoanele cu dizabilități au dorință însă nu de fiecare dată au posibilitatea de a se 
implica în procese decizionale sau altfel de activități ce ar ține de spiritul lor de inițiativă.   

În ceea ce privește implicarea tinerilor cu dizabilități în procesele de participare și 
promovare a drepturilor lor, e de menționat despre bunele experiențe înregistrate de grupurile 
de auto-reprezentanți39 constituit din persoane cu dizabilități care și-au consolidate eforturile 
în vederea promovării și apărării drepturilor lor în comunitate. Bazându-ne pe experiențele 
înregistrate de acestea la nivel local (Grupurile de auto-reprezentanți din Ungheni40, 
Cantemir41 și Fălești42) putem conchide că tinerii cu dizabilități de asemenea sunt o forță care 
trebuie să fie luată în calcul în procesele decizionale. Dar cu părere de rău e de menționat că 
astfel de grupuri sunt foarte puține și prin urmare acestea nu sunt în stare să acopere tot 
arealul moldav în vederea promovării și protecției drepturilor tinerilor cu dizabilități din RM. 
Drept exemplu de promovare a acestui fel de reprezentare și participare poate servi citatele a 
doi tineri cu dizabilități membri ai grupurilor de auto reprezentanți care au participat la 
conferința „Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare”, care spun, citat43: 

 

„Pentru societate, persoanele cu dizabilități sunt niște umbre, care sunt, dar nu se aud”, 
menționează Andrei Golovceac, auto-reprezentant din Ungheni. „Acum noi decidem cum ne 
trăim viața, Noi decidem cine suntem - umbre sau membri activi ai societății”, adaugă 

Andrei. 

„De când sunt membru al grupului de auto-reprezentanți, am învățat multe: să-mi spun 
părerea și să-mi depășesc emoțiile, că pot cere să am acces oriunde am nevoie. Am 

învățat că persoanele cu dizabilități pot iubi și pot avea o familie. Independența este o 
realitate!”, declară Marin Andronache, auto-reprezentant din Fălești. 

 
Important de menționat și de adăugat la acest subiect privind incluziunea socială a 

tinerilor din păturile social-vulnerabile, tinerii respondenți consideră că toți au drepturi egale, 
și sunt în egală măsură pentru a propune idei, a promova acțiuni și de a fi implica active în 
procesele care le afectează interesele și obiectivele de dezvoltare. Mai mult de atât, aceștia 
adaugă că statutul social nu reprezintă un impediment; iar comunitatea îi acceptă în mare 
parte și îndeamnă acceptarea și incluziunea lor în diverse structuri. 

Abordarea unilaterală a problemelor cu care se confruntă tinerii sunt preponderent cele 
legate de neinformare, nu cunosc multe chestiuni și implicarea lor se stopează și ca consecință 
aceștia se lovesc de acest zid al ignoranței din partea decidenților sau al altor actori care 
consider tinerii incapabili să aibă un rol active și decisive în societate și în procesele 
decizionale. Totodată lipsa spiritului civic și indiferența în rândurile tinerilor reprezintă a fi o 
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 Grupul de auto-reprezentanți este un grup de tineri cu dizabilitati și are drept scop promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilitati! 
40

 https://www.facebook.com/Grupul-de-auto-reprezentanti-Ungheni-1405418056418136/  
41

 https://www.facebook.com/Grupul-de-Auto-reprezentan%C5%A3i-Cantemir-1044573852342673/?ref=br_rs  
42

 https://www.facebook.com/Grupul-de-auto-reprezentan%C8%9Bi-F%C4%83le%C8%99ti-

335995166585369/?ref=br_rs  
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https://www.facebook.com/keystonemoldova/posts/10159780114150171?__xts__[0]=68.ARA9b4GBgo9OKK3Sn3tX
M4aM09I7mmTGHShlzV2uj6DuPlJVSV0Gf2D2-
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altă problemă pe care respondenții la chestionarele noastre o semnalează. Din cauza neștiinței 
și neimplicării, foarte mulți tineri nu se regăsesc în cadrul diferitor organizații, proiecte, or 
alte platforme de participare în cadrul proceselor decizionale, fapt ce constituie o problem 
privind reprezentativitatea și vocea tinerilor în procesele le vizează și le afectează viața și 
viitorul lor. Drept consecință neimplicarea tinerilor în aceste procese contribuie la sporirea 
gradului de ignoranță din partea cadrelor didactice inițial și în mod ierarhic de către 
autoritățile publice locale și central precum și neglijența acestora față de necesitățile tinerilor 
atunci când acestea sunt raportate. Anume implicarea și activismul tinerilor presupune crearea 
și dezvoltarea condițiilor favorabile pentru formarea lor ca cetățeni active și civic implicați, 
care pot să promoveze și să lupte pentru drepturile lor. În cazul în care rata implicării tinerilor 
se va menține la același nivel, sau mai rău, va scădea în viitor atunci riscăm să avem o 
perturbare a viitorului generațiilor viitoare de tineri care cu pași mărunți se vor îndreaptă spre 
realizarea personală și profesională lipsită de valorile cetățeniei active.  

 La capitolul voluntariat și participarea tinerilor în cadrul activităților de voluntariat se 
atestă un grad înalt de cunoaștere a acestuia. De asemenea, putem evidenția și rezultatele U-
Report pe subiectul ce ține de voluntariat, unde 45% dintre tinerii participanți la sondajul U-
report „Moldova 2030”, consideră Voluntariatul și stagiul de practică drept metode eficiente 
de prevenire a schimbărilor climatice.  În cadrul sondajului au participat 509 tineri, dintre 
care 346 fete și 150 băieți. Majoritatea celor implicați sunt din mediul urban – 311 din orașele 
Chișinău și Bălți, iar restul 185 reprezentând tineri din cele 24 raioane înregistrate deocamdată 
pe platforma U-report Moldova. 

Altă constatare interesantă este că 83% dintre tineri ar dori să facă voluntariat în cadrul 
Organizaților de tineret, pe când doar 1% a spus că Nu vor  să facă voluntariat, iar alte 3% ar 
dori să fie voluntari în cadrul organizațiilor internaționale, și 8% în domeniul privat/ business. 
Cât privește domeniile care se bucură de cea mai multă popularitate în rândul voluntarilor, se 
disting următoarele: 31% - organizare de evenimente; 23% - turism; 20% - domeniul social; 17% 
- educație; 9% - cercetare. 
Drept concluzie putem spune că tinerii sunt interesați de activitatea de voluntariat și cred că 
aceasta contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională. Mai mult ca atât, voluntariatul 
permite tinerilor să se manifeste prin a deveni utili societății, iar Legea privind Voluntariatul le 
garantează aceste drepturile.  

În ceea ce privește participarea tinerilor la activitățile Consiliilor locale de tineret, 
majoritatea respondenților noștri din cadrul exercițiilor realizate în scopul evaluări SNDST 
declară că nu au participat la activitățile acestora. În ceea ce privește participarea tinerilor la 
activitățile consiliilor locale din comunitate, dintre tinerii care au participat la ședințele 
Consiliului local, în special în procesul de elaborare a bugetului local, 16 dintre ei au avut 
ocazia să-și exprime părerea liber în fața consilierilor locali, iar 8 declară că nu au avut ocazia 
sau oportunitatea aceasta.  Venind vorba de Consiliul elevilor, aceștia au afirmat că au în mare 
parte acces la constituirea bugetului cu care operează tinerii, însă sursele sunt insignifiante. 

Totodată, se conturează idea că dintre tinerii care au solicitat sau au apelat la 
autoritățile publice locale pentru a solicita susținerea inițiativelor de tineret la nivel de 
comunitate, în materie de 43,4% au fost susținute, 22,6% cazuri, autoritățile au fost reticenți 
la cererile tinerilor, în 11,3% de cazuri, autoritățile nu au dorit să acorde asistență, 3,6% din 
respondenți nu au apelat după ajutor iar alții 2,8% din respondenți nici nu cunosc despre 
această posibilitate. 

La întrebarea dacă au participat la procesul de monitorizare a bugetelor de nivel local, 
22, 5 % au răspuns afirmativ, iar 77,5% au răspuns negativ.  



  
 
 
 
 

Totodată. în cadrul sondajului U-report privind activitatea Consiliilor de Elevi la care au 
participat 467 de tineri, dintre care 329 fete și 99 de băieți. 209 tineri sunt locuitori ai 
mediului urban, în timp ce 258 sunt din mediul rural sunt prezentate și alte date cu referire la 
importanța acestor structuri. Referitor la eficiența consiliilor de elevi, 55% din respondenți 
consideră că sunt reprezentați cu succes în majoritatea cazurilor. Iar 30% cred că nu le sunt 
reprezentate cu succes interesele, iar 16% cred că le sunt reprezentate cu succes interesele de 
către Consiliile de elevi. Cei care au spus că Consiliile de Elevi nu reprezintă întotdeauna cu 
succes interesele tinerilor, au fost întrebați de ce cred că se întâmplă acest lucru. 7% au 
afirmat că în școala lor nu este un Consiliu de Elevi, 20% cred că acest lucru se întâmplă din 
cauza lipsei de susținere pe care o au Consiliile de Elevi, 46% au spus că administrația școlii nu 
este mereu deschisă spre colaborare, iar 27% consideră că tinerii nu sunt de ajuns de puternici 
pentru a face o schimbare. 

În același timp, la sondajul U-report privind Consiliile locale de tineret unde au participat 
477 de tineri, dintre care 337 de fete și 99 de băieți. 192 dintre respondenți sunt din mediul 
urban, iar 285 din mediul rural a fost acordată întrebarea dacă respondenții știi cum 
funcționează un Consiliu de Tineret sau un ONG, unde dintre respondenți, 40% știu cum 
funcționează un Consiliu de Tineret, sau un ONG. Pe când 23% nu cunosc despre acest lucru iar 
37% cunosc aceasta parțial. De asemenea la întrebarea ”de ar fi interesați să creeze ori să 
îmbunătățească un Consiliu de Tineret”, 79% au spus că da, sunt gata fie să creeze o astfel de 
structură, fie să îmbunătățească un Consiliu de acest fel, 3% nu sunt gata, iar 18% încă nu sunt 
siguri. 

În urma acestor 2 sondaje specific domeniului de participare a tinerilor în structuri de 
participare, înțelegem că tinerii simt necesitatea de a fi reprezentați în fața factorilor 
decizionali prin intermediul Consiliilor de Elevi și Tineret. Cu toate acestea, respondenții 
consideră că aceste structuri au nevoie de îmbunătățiri pentru ca să funcționeze mai eficient. 
Una din aceste îmbunătățiri se referă la calitatea reprezentativității pe care o oferă Consiliile 
de Elevi și Tineret44. 

Una dintre problemele abordate în cadrul chestionarelor a fost existența serviciilor 
prietenoase care sunt  de o importanță vitală pentru tinerii nu doar neajutorați, ci și a tinerilor 
în general. Referitor la acest subiect, 44,9% au afirmat că deși cunosc despre existența unor 
astfel de servicii nu sunt existente în localitatea lor, iar 9, 7% au afirmat că au beneficiat de 
aceste servicii. 

În conformitate cu sondajul U-Report referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de 
tineret 2020 la care au participat 584 de respondenți, în viziunea acestora serviciile 
prietenoase tinerilor sunt accesibile în proporție de 80%, alte 20% din respondenți cred că 
acestea nu sunt accesibile. Referitor la calitatea serviciilor prietenoase tinerilor. Conform 
acestui sondaj, referitor la calitatea serviciilor prietenoase tinerilor, acei 584 de respondenți 
au statuat după cum urmează: 37% cred că Da, 15 % cred că Nu și altele 47% Nu știu. Această 
marjă de necunoaștere de circa 47% privind calitatea serviciilor prietenoase tinerilor ne spune 
de fapt că aceștia nici nu știu de existența acestor servicii și nu  au beneficiat de serviciile lor, 
fapt care la rândul ei ridică întrebarea privind gradul de informare a tinerilor despre aceste 
servicii la nivel comunitar precum și eficiența acelor acțiuni de promovare a unor astfel de 
servicii. 
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 Raport consolidat despre activitatea Consiliilor de Elevi și Consiliilor locale de Tineret 

https://moldova.ureport.in/story/262/  

https://moldova.ureport.in/story/262/


  
 
 
 
 

 În ceea ce privește activitatea de mentorat promovată în cadrul SNDST este important de 
menționat faptul că mulți dintre tinerii respondenți, când au fost întrebați despre existența și 
cunoașterea unor programe de mentorat, mulți dintre ei au răspuns negativ. De asemenea în 
urma evaluării, s-au organizat diferite companii ce au susținut drept promovare leadershipul 
sau abilitățile antreprenoriale în special printre rândul tinerilor, și iarăși majoritatea au 
răspuns negativ. Prin urmare deducem faptul că tinerii deși sunt favorizați cu programe de 
multe ori gratuite, de multe ori aceștia fie nu cunosc, fie este lipsa totală de interes vizavi de 
aceste programe, ceea ce este înfricoșător pentru o țară ce tinde spre dezvoltare. 

Cu referire la angajarea în câmpul muncii, conform rezultatului sondajului U-Report 
referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, acei 584 de respondenți în 
proporție de 55% zic că nu au avut un loc de muncă, unde predomină respondenții cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 24 de ani, iar altele 45% au declarat că au avut un loc de muncă. La o 
întrebare referitor la faptul dacă respondenții caută un loc de muncă, 38 % au răspuns 
afirmativ. Dintre probleme cu care se confruntă tinerii când este vorba de angajare în câmpul 
muncii, aceștia afirmă că cea mai mare problemă este lipsa experienței. Cei mai mulți 
angajatori atunci când caută o persoană de a ocupa funcția în locul vacant caută măcar ceva 
experiență. Un obstacol, dar și dezavantaj pentru tineri sunt salariile mici, acestea nu cuprind 
nici măcar strictul necesar, iar tinerii sunt dezamăgiți de dezvoltarea economică, 
infrastructură și finanțe alocate. E de menționat că deși sunt promovate cele mai în vogă 
meserii, există Târguri, evenimente, tinerii nu vor să se angajeze în piața muncii din Republica 
Moldova din cauza a mai multor cauze, printre care lipsa de experiență pe care o au, dar care 
este solicitată la angajare, salarii mizere ce se află sub minimumul existențial, securitatea în 
câmpul muncii neadecvată.  Acestă situație ne trezește ne dumerii privind eficiența 
programelor de stat menite să asigure încadrarea în câmpul muncii a tinerilor și a altor 
categorii de persoane vulnerabile pe piața muncii. Această se reconfirmă că tinerii de 
asemenea migrează în masă peste hotare în vederea identificării unui loc de muncă bine plătit, 
unde e cert că tinerii din țară iau în considerație opțiunea migrației pentru un trai mai bun. 

În cadrul sondajului U-Report privind migrația și problemele acesteia, s-au identificat 
principalele motive din care tinerii părăsesc Republica Moldova care sunt: 67%  dintre 
respondenți au afirmat că tinerii pleacă pentru a câștiga bani, 19% au ales o educație mai 
bună, doar 2% pleacă pentru a cunoaște noi culturi și tradiții și 12% ar putea părăsi țara pentru 
a se căsători în altă țară cu scopul de a avea o viață mai bună.  

Acest sondaj ne-a ajutat să înțelegem câteva problematici importante cu care se 
confruntă tinerii. Este cert, conform răspunsurilor de mai sus, că o mare parte din respondenți, 
vrea să migreze într-un anumit moment din viața lor, dar trebuie să notăm că odată cu 
creșterea vârstei respondenților, rata de răspuns pozitiv la această întrebare – descrește. Cea 
mai importantă problemă identificată, este cea că respondenții nu cunosc prea multe despre 
instituțiile care îi pot ajuta să migreze în siguranță. Aceasta este o problemă majoră pentru cei 
care nu au cunoștințele necesare despre țara în care urmează să migreze și ar putea crea 
anumite dificultăți în procesul de migrare, mai ales dacă persoana care pleacă, face acest pas 
major, de una singură, fără a avea prieteni, sau rude în țara în care urmează să se stabilească.  

În secolul în care tehnologiile controlează viețile tuturor, abuzurile și atacurile 
cibernetice sunt destul de frecvente, astfel pese 24% din 618 respondenți  al sondajului U-
report au afirmat că au fost victime ale acestor atacuri. 

Referitor la acest subiect, tinerii tind spre a participa în procese educaționale non-
formale, cum ar fi cele din cadrul Erasmus Plus și Eastern-Partenership finanțate de Uniunea 
Europeană. 



  
 
 
 
 

Este cunoscut faptul că în cadrul liceelor, colegiilor sunt existente Consilii ale elevilor ce 
se ocupă cu rezolvarea problemelor existente, promovarea anumitor valori, complimentarea de 
proiecte etc.; care sunt vizate de propriile decizii, influență din partea directorului și a altor 
profesorim din inițiativa altor elevi.  Fiecare consiliu activează după un anumit regulament, 
care este constituit în funcție de numărul elevilor, de scopul pe care îl întrunește dar și de 
bugetul de care dispune Consiliul. În urma unei întrebări vizual inofensivă privind drepturile 
copilului în școală, am descoperit care sunt neajunsurile programelor educaționale, dar și cele 
mai des întâlnite probleme din cadrul școlilor ce deranjează adolescenții.  Tinerii se plâng de 
lipsa unor cadre didactice calificate, violența din partea unor membri ai cadrelor sau chiar 
discriminare. Adolescenții duc lipsă de echipamente practice, prețuri accesibile în cadrul 
cantinelor, dar și se pune problema unui program adeseori încărcat, neglijență. Majoritatea 
afirmă că nu sunt luați în seamă, acest lucru duce spre interiorizarea adolescentului, 
potențială inhibare și schimb brusc de comportament.  Deși au avut oportunitatea să-și 
dezvolte nemulțumirile, criticile, recomandările în ceea ce privește organizarea de către 
Ministerul Educației a curriculumului, programului, planului cadru, programul de activitate; 
tinerii au ezitat în mare parte. Este totuși efectiv vizibilă nemulțumirea acestora în problemele 
și neregulile  identificate în instituțiile de învățământ. Tinerii pledează pentru libertate 
alegerii, libertatea în exprimare a punctelor de părere vizate dar și eliminarea 
neregularităților întâlnite în instituții ce sunt trecute cu vederea și neglijate. 

Totodată, putem afirma că tinerii se informează în mod dezinvolt, însă problemele 
persistente în societate și în rândul tinerilor periclitează dorința de prosperare, afirmare, 
dezvoltare pe plan profesional, creștere în carieră. De cele mai multe ori dorința tinerilor este 
stopată de toate aceste ”problemuțe” menționate mai sus. Tinerii vor să migreze, să plece 
peste hotare, nu doar pentru a avea parte de studii calitative ci și pentru a-și forma o carieră 
profesională și pentru a avea un venit cel puțin stabil. Din păcate autoritățile locale, naționale, 
 neglijează problemele prezente și cumva fug de această responsabilitate. Tinerii vor să plece 
pentru că eșuează în propria lor țară.  

Drept concluzie putem conchide faptul că tinerii sunt destul de inhibați, le este privat 
dreptul de a se expune în mod tacit și direct. Tinerii doresc să facă schimbări nu doar la nivel 
de instituție, ci la nivel național, din păcate acest lucru este dificil, deoarece sunt prezente 
diferite impedimente, care le bruschează din entuziasm,  dar și le taie din dorințele de a se 
implica. Tinerii sunt cele mai verzi verigi pe care se ține societatea în general, dar și sunt 
viitorul pe care-l vizează țara, lumea. Vocea tinerilor trebuie să fie auzită, trebuie să se facă 
auzită și valorificată, pentru că astfel dispare tot ceea ce idealizează societatea. Odată cu 
neglijența tinerilor dispare și atitudinea lor, dispare dorința și eficacitatea. Schimbarea vine de 
la noi, de la fiecare, însă ce se întâmplă în cazul în care aceste încercări de a schimba sunt 
imposibile sau eșuează? Ce se întâmplă în cazul în care tinerilor li se pune bețe în roate doar 
pentru că este crezut faptul că sunt ”necopți la mite”? Tinerii doresc un viitor prosper, doresc 
o țară democrată, un sistem educațional eficient și cadre calificate. La ce bun vorbe deșarte? 
Unde sunt acele schimbări majore pe care le propun decidenții? Consider că răspunsul la aceste 
întrebări le are fiecare și nu e cazul de repetiție. 

Totodată, putem afirma că tinerii se informează în mod dezinvolt, însă problemele 
persistente în societate și în rândul tinerilor periclitează dorința de prosperare, afirmare, 
dezvoltare pe plan profesional, creștere în carieră. De cele mai multe ori dorința tinerilor este 
stopată de toate aceste ”problemuțe” menționate mai sus. Tinerii vor să migreze, să plece 
peste hotare, nu doar pentru a avea parte de studii calitative ci și pentru a-și forma o carieră 
profesională și pentru a avea un venit cel puțin stabil. Din păcate autoritățile locale, naționale,  



  
 
 
 
 
neglijează problemele prezente și cumva fug de această responsabilitate. Tinerii vor să plece 
pentru că eșuează în propria lor țară.  

Necătând la toate, este necesar de menționat că pot fi identificați și tineri care pot fi 
caracterizați prin indiferență, inactivism și lipsa dinamismului din partea acestora. Aici ne 
referim la tinerii care nu participă în procesele electorale, precum și la acei tineri care cu 
părere de rău nu au dat curs invitației noastre de a se implica în procesul de evaluare a 
gradului de influență a SNDST asupra lor, atât atunci când acestea apeluri au fost făcute în 
cadrul diferitor traininguri, or pe diverse grupuri specific pentru tineri de pe pagina de 
Facebook.  

 

6. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR CU OPORTUNITĂȚI REDUSE VĂZUTĂ PRIN PRISMA 
STRATEGIEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI DE TINERET 2020 

 
Reiterând faptul că scopul SNDST este de a dezvolta şi de a consolida sectorul de tineret 

până în anul 2020, contribuind astfel la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția 
fiecărui tânăr în plan personal şi profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități 
reduse. Totodată pornind de la faptul că în cadrul fiecărei direcții prioritare a Strategiei 
(educație și formare, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, sănătate și bunăstare, 
participare, activitățile de voluntariat, tineretul în lume, creativitate și cultură) urmau a fi 
abordate drepturile tinerilor prin prisma drepturilor omului, astfel încât să includă acțiuni 
concrete de durată medie şi lungă orientate spre incluziunea socială, economică, politică şi 
culturală a categoriilor de tineri cu oportunități reduse care, la rândul lor, sunt deținători de 
drepturi şi obligații egale cu cele ale semenilor lor.  

În acest context apare necesitatea măsurării gradului de incluziune a tinerilor cu 
oportunități reduse și impactul SNDST asupra lor. Întru a înțelege care este impactul Strategiei 
asupra tinerilor din categoria social vulnerabile, în cadrul chestionarelor promovate în acest 
sens au fost incluse întrebări specifice necesare pentru realizarea acestei evaluări axate pe 
întrebări cum ar fi: participarea copiilor și tinerilor cu dizabilități, romi și alții în cadrul 
structurilor de participare (consiliile elevilor și consiliile tinerilor), în piața munci, programe de 
formare profesională și personală, în acces la bunuri și servicii.  

Atunci când vorbim despre grupurile social vulnerabile, ne referim la persoanele care de 
cele mai multe ori sunt ignorate și discriminate de societate datorită unor criterii care le 
individualizează, și anume:  

1. Persoane cu dizabilități mentale şi intelectuale;  
2. Persoane cu dizabilități fizice;  
3. Persoane LGBT;  
4. Persoane care trăiesc cu HIV;  
5. Persoane de etnie romă;  
6. Ruși care locuiesc în RM;  
7. Persoane vorbitoare de limba rusă;  
8. Români care locuiesc în RM;  
9. Evrei;  
10. Persoane de origine africană;  
11. Persoane străine care locuiesc în RM, dar fără cetățenia țării;  
12. Persoane de religie musulmană;  
13. Alte minorități religioase;  



  
 
 
 
 

14. Persoane care au fost deținute (ex-deținuți). 
Ca parte introductivă în ceea ce privește limitarea și inaccesibilitatea la unele drepturi pe 

care le au,  putem menționa că mai mult de o treime (36,2%) dintre tineri suferă de deprivări 
în dimensiuni multiple de bunăstare. Tinerii din grupul mai în vârstă (cu vârsta cuprinsă între 
18 și 29 de ani) au mai multe șanse să se confrunte cu niveluri mai ridicate de deprivare a 
bunăstării decât tinerii din grupul mai tineri (15-17 ani) (37,4% față de 20,8%). De fapt, 13,1% 
dintre tinerii în vârstă se confruntă cu trei sau mai multe deficiențe, comparativ cu 2,2% dintre 
tinerii tineri. În plus, există diferențe puternice între grupurile de populație. Proporția este 
mai mare în rândul tinerilor decât bărbaților (38,9% față de 32,8%), în rândul tinerilor din 
mediul rural, comparativ cu tinerii din mediul urban (40,9% față de 29,4%). Tinerii suferă cele 
mai ridicate niveluri de lipsă de locuri de muncă, de participare civică și, într-o măsură mai 
mică, de sănătate. Deprimarea în ocuparea forței de muncă și participarea civică sunt deosebit 
de importante (40,5%, respectiv 41,4%)45. 

Reieșind din categoria specific a acestei liste de persoane care se în cadrează în cadrul 
definiției de social vulnerabil în republica Moldova putem menționa că în linii generale aceste 
categorii de persoane sunt în mare parte subiecți a diferitor forme de discriminare în acces la 
bunuri și servicii publice adresate publicului larg. Mai mult ca atât o parte din acei vizați sunt 
victime a infracțiunilor motivate de ură, a hărțuirii și a discursurilor instigatoare la ură. 
Această, poziție poate fi desprinsă din mai multe studii și rapoarte ale altor organizații publice 
sau ale societății civile, precum și din jurisprudența Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalității unde fost constat discriminarea pe diferite ciriteii 
protejate de lege, dintre care procentual circa 20 procente din deciziile de constatare a 
discriminării, cazurile sunt parvenite de la tineri or cu referire la aceștia.  

Conform Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova, 
mai mult de jumătate din respondenți (volumul eșantionului: 1013 persoane cu vârstă de 18 ani 
şi mai mult) nu acceptă marea parte a reprezentanților grupurilor menționate în calitate de 
vecin, prieten, membru de familie46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicele distanței sociale/Date statistice din sondajele de opinii - 2015 
 

                                                 
45 OECD Development Centre (2018), “Youth Well-being Policy Review of Moldova”, EU-

OECD Youth Inclusion Project, Paris, p.23. 
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 Studiu privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova, 2015, p.19, disponibil la:  

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/RO_Studiu-Perceptii-2015_FINAL_2016-Febr-25_Imprimat.pdf     
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În rezultatul analizei acestor date statistice, constatăm că cea mai mică distanță socială 

este manifestată pentru persoanele vorbitoare de limbă rusă și rușii care locuiesc în Republica 
Moldova. Astfel, 76% din respondenți ar accepta aceste persoane ca membri ai familiei și 81% 
ca prieteni. Totodată, cele mai respinse grupuri sunt: persoanele LGBT, persoanele infectate 
cu HIV/SIDA, ex-deținuți, persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale. Astfel, doar 38% 
din cei chestionați acceptă persoanele LGBT în calitate de vizitatori ai RM și 1% ca membri ai 
familiei. 

Dacă ne referim la etnie și identificarea gradului de vulnerabilitate a tinerilor 
reprezentanți ai acestora în baza celor prezentate mai sus menționăm că, conform celui mai 
recent recensământ, componenta etnică a populației Moldovei este următoarea: moldoveni – 
75,1%, ucraineni – 6,6%, ruși – 4,1%, găgăuzi – 4,6%, români – 7,0%, bulgari – 1,9%. Grupurile 
etnice rămase (romii, evreii, armenii etc.) reprezintă fiecare mai puțin de 1% din populație47. 
Având la baza gradul de adresare a persoanelor din diferite etnii la Consiliul pentru prevenirea 
şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității, putem constata că situația diferitelor grupuri 
etnice minoritare din Moldova variază în mod semnificativ una de la alta, unde cea mai 
afectată de fenomenul de discriminare este populația de etnie Romă.  
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Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014 (RPL2014) 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479  
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De asemenea, conform datelor unui sondaj, tineri recunosc că discriminarea persistă într-
o anumită măsură în Moldova, în special în ceea ce privește pe criteriu statut social și gen48. 

Cu referire la numărul tinerilor cu dizabilități e de menționat că actualmente nu există 
date dezagregate pe dizabilitate făcând referire la vârstă, astfel existând doar date a copiilor 
cu dizabilități și a celora care au depășit vârsta de 18 ani. În acest context menționăm că în 
Republica Moldova, în anul 2017, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a constituit 179 
628 (dintre care copii – 11676). Tinerii cu dizabilități sunt cea mai defavorizată categorie de 
persoane și aceasta se confirm prin numărul cererilor privind discriminarea acestora în acces la 
bunuri și servicii care sunt în topul cererilor depuse la CPEDAE. Totodată, conform studiului 
sociologic incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, la capitolul participarea persoanelor 
cu dizabilități la viața publică, culturală, politică, majoritatea persoanelor cu dizabilități sunt 
implicate foarte puțin sau deloc în viața comunității. Astfel, peste 70% din cei chestionați au 
indicat că au o viață parțial activă sau deloc activă în comunitățile lor. Și doar 1/3 consideră 
că au o viață publică pe deplin activă. Peste 80% din cei chestionați au indicat că au participat 
la alegerile prezidențiale din toamna anului 2016, iar 94% dintre ei au menționat că au luat 
decizia desinestătător pentru cine să voteze. În opinia persoanelor cu dizabilități și a experților 
chestionați, nivelul redus de participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică se 
datorează următorilor factori: accesibilității fizice reduse la clădirile publice, nivelului redus 
de informare despre diferite activități și accesului redus la surse de informare, atitudinii 
discriminatorii a membrilor comunității față de persoanele cu dizabilități, barierelor de natură 
juridică asupra exercitării capacității (lipsirii de capacitate juridică a multor persoane), 
barierelor de ordin personal (psihologic și relațional) al persoanelor cu dizabilități49.  

Ca ține de dreptul la muncă al tinerilor cu dizabilități putem menționa că acesta nu 
există, însă există o prezentare general. Astfel, dacă ne referim la numărul total de salariați 
din Republica Moldova, constatăm că 0,9 % reprezintă persoanele cu dizabilități50. De 
asemenea, Studiului sociologic incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, mai bine de 
80% din cei chestionați nu sunt angajați în câmpul muncii, unica sursă de venit fiind prestațiile 
sociale. Totodată, doar 1/3 din persoanele cu dizabilități neangajate sunt motivate să se 
angajeze în câmpul muncii, iar 2/3 – nu doresc să se angajeze. Principalele bariere de angajare 
în câmpul muncii a acestor persoane sunt următoarele: 1) nivelul redus de informare despre 
dreptul lor la muncă; 2) stima de sine și motivația scăzută a persoanelor cu dizabilități (nu pot 
munci); 3) nivelul de pregătire și calificare redus al persoanelor cu dizabilități și ne-dorința de 
a învăța o profesie în condițiile lipsei locurilor de muncă; 4) nivelul redus de pregătire a 
învățământului vocațional pentru incluziunea educațională a persoanelor cu dizabilități; 5) 
infrastructura de drumuri și clădiri inaccesibilă; 6) lipsa unui mecanism de creare, rezervare și 
menținere a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; 7) accesul limitat al 
persoanelor cu dizabilități la servicii de suport pentru angajare în câmpul muncii; 8) lipsa unei 
strategii de promovare a politicilor de angajare în câmpul muncii51. 
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De asemenea trezește un interes și rezultatele studiului privind tendințele discriminatorii 
prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat, unde putem observa tendința 
angajatorilor de a discrimina tinerii la angajare atât în baza criteriului de vârstă cât și a celui 
de sex dar și aspect fizic. Astfel rezultatele indică cea mai mare frecvență pentru criteriul 
discriminatoriu gen, acesta apare în cel puțin 108 anunțuri din cele identificate (în 93% din 
cazuri). Altfel spus, în mai mult de 9 cazuri din 10, angajatorul își exprimă preferința (prin 
numirea explicită, prin utilizarea unui gen la cerințe sau prin utilizarea numelui genderizat al 
profesiei) pentru un gen. Criteriul discriminatoriu vârsta apare de 29 de ori (25%). Criteriul 
discriminatoriu aspectul fizic apare de 38 ori (33% din cazuri). Celelalte criterii au o frecvență 
mult mai redusă52. Având la baza acestea putem constata că efectele de sensibilizare și 
promovare a angajabilității tinerilor are un efect nu atât de semnificativ, și ca finalitate tinerii 
și în prezent avem o pondere mică a tinerilor din totalul populației ocupate și aceasta este 
determinată de dificultățile cu care se confruntă aceștia în procesul de angajare, în special din 
cauza cerințelor angajatorilor privind experiență în muncă și competențe pe care le dețin, dar 
și ne-corespunderea ofertelor de muncă cu așteptările lor. 

În cadrul Raportului social pe anul 2017, la capitolul protecția sănătății și sistemul de 
sănătate al Republicii Moldova nu au putut fi identificate careva date dezagregate pe 
segmentul ce ține de beneficiile pe care le-au avut tinerii de la sistemul de sănătate, ne mai 
vorbind despre datele dezagregate pe diverse criteriu de apartenență a acestora la diverse 
minorități. Totodată în cadrul secțiunii sistemul de sănătate din cadrul acestui raport nu sunt 
prezentate nici date privind activitatea centrelor de sănătate prietenoase tinerilor53.  În aceste 
condiții este complicat de dat o apreciere exactă cum SNDST a influențat accesul dar și 
calitatea serviciilor de sănătate adresate tinerilor. Însă cu referire la persoanele social 
vulnerabile care trăiesc cu virusul HIV, putem spune că conform datelor statistice în Republica 
Moldova, în anul 2017 au fost înregistrate în total 3810 cazuri de hepatite virale, inclusiv 682 
(17,90%) cazuri hepatite virale forme acute și 3128 (82,09%) cazuri forme cornice54, fără a avea 
o dezagregare pe criterii de vârstă, etnie, sex, etc. 

În celelalte cazuri a tinerilor care sunt din categoria social vulnerabil de asemenea nu 
putem veni cu niște date statistice concludente privind limitarea și violarea drepturilor lor din 
cauza lipsei lor în rapoartele de stat. Dar dacă să ne bazăm pe jurisprudența CPEDAE, putem 
spune că fenomenul de discriminare și ură totuși persistă în RM în mare măsură, menținând 
astfel actualitatea datelor prezentate în tabelul de mai sus cu referire la  indicele distanței 
sociale din 2015. 

Totodată pentru a elucida situația tinerilor din categoria social vulnerabili, în cadrul 
sesiunilor de chestionare pe care le-am desfășurat atât în mediul online cât și prin metoda de 
intervievare directă, majoritatea participanților au declarat că nu sunt parte din grupurile 
social vulnerabile, dar necătând la aceasta aceștia și-au expus părerea privind gradul de 
incluziune socială a tinerilor din categoria social vulnerabile. Chiar dacă părerile sunt 
diametral opuse vis-a-vi de incluziunea acestei categorii de persoane, majoritatea declară că 
tinerii din categoria social vulnerabili totuși sunt marginalizați nu sunt reprezentați în 
societate. În acest context, menționăm că la întrebarea adresată membrilor consiliilor de elevi 
și de tineret, marea majoritate din aceștia declară că tinerii din categoria social vulnerabilă nu 
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sunt membri a structurilor de participare a tinerilor, precum și că majoritatea din ei nici nu 
participă la procesele decizionale din comunitățile lor.  

Totodată respondenții declară că ei dar și semenii lor se confruntă cu grave probleme în 
procesul de angajare din cauza lipsei locurilor de muncă corespunzătoare or lipsa experienței 
lor așa cum e solicitată de către angajatori, totodată nimeni din ei nu au beneficiat de stagii 
de lungă durată or programe de mentorat. (pentru mai multe detalii a se vedea anexa la 
raport). 

 

7. CONCLUZII 

Dacă ar fi să facem o concluzie generală a acestui raport, bazându-ne pe răspunsurile 
obținute în urma analizei răspunsurilor parvenite de la respondenți, se conturează niște idei nu 
atât de fericite, și anume că tinerii ca beneficiari finali ai acestei strategii de dezvoltare a 
sectorului de tineret nu au prea simțit atât de semnificativ impactul acesteia asupra lor. Cu 
atât mai mult lucrurile se complică atunci când discutăm despre tinerii care fac parte din 
categoria celor social pasivi care nu nu se implică în treburile comunitare și cele de auto 
formare și capacitare a căror viziune asupra impactului SNDST nu o avem din considerentul că 
o mare parte din respondenți sunt acei tineri active civic, care sunt dornici de realizări și 
progrese în formare și auto-afirmare în societate, etc. 

Mai mult ca atât, deși dacă sunt careva oportunități la nivel local, tinerii caută unde de 
lumină și se agață cu mâinile și picioarele de ele în scopul de a profita la maxim de beneficiile 
pe care le pot avea de acestea.  

Pe de altă parte, una din lista problemelor identificate pe sectorul de tineret ar fi 
migrația. Tinerii migrează din sate în orașe, pentru condiții mai bune, mai decente, iar din 
orașe peste hotarele țării. La urma urmei toți tind pentru a avea studii bune, specialiști 
educați și profesioniști de la care aceștia să învețe, locuri decente de muncă cu condiții 
salariale satisfăcătoare. Dintre cei ce rămân, se implică parțial și le este pasă de viitorul 
sectorului de tineret în general sau al țării doar la o mică parte din ei.  

Totodată, persistă și o problemă vizibil uriașă în ceea ce privește indiferența autorităților 
publice față de necesitățile sectorului de tineret, care se datorează fie că bugetelor mici 
aprobate pentru sector, fie că datorită lipse unui plan de acțiuni comprehensive al APL care ar 
putea să acopere în întregime problemele pe sector, nelimitându-se la activități cultural și 
sportive, sau chiar și indiferența decidenților față de tineri și necesitățile acestora.  

O altă problemă în realizarea unor acțiuni din cadrul PA al SNDST, de exemplu 
posibilitățile de informare a publicului larg privind programele de mobilitate în cadru Erasmus 
plus, care nu întotdeauna este accesibilă pentru un grup semnificativ de tineri, preponderant 
cei din mediul rural. În acest context, pentru promovarea acestor mobilități se utilizează 
platformele online de informare, inclusive cele de pe Facebook, însă la acestea mulți tineri nu 
au acces, fie din necunoașterea și ne-utilizarea unor astfel de mecanisme de informare, sau și 
mai grav e situația celor din familii sărace care nu cu ce să se întrețină ne mai vorbind de a 
avea un calculator acasă și acces la internet, etc. Aceiași problem poate fi raportată și față de 
activitățile naționale, inclusive acele activități de formare și participare raportate în cadrul 
rapoartelor privind implementarea SNDST, la care de regulă participă acei tineri care știu de 
unde poate să acceseze aceste anunțuri.  

În ceea ce privește participarea tinerilor în platformele de participare a tinerilor 
(Consiliile locale de tineret și consiliile de elevi, etc.), apare problema privind eficiența 



  
 
 
 
 
acestora și gradul în care decidenții din cadrul APL și APC iau în considerației propunerile 
acestora.  

În ceea ce privește problema de implicare a platformelor de participare a tinerilor 
(consilii al tineret) în procesele decizional, apare problema în care de multe ori în aceste 
proces sunt implicate platformele constituite de decidenți, cum ar fi RNCR/MT și CNE care 
după natura lor de activitate pot fi atribuite la structurile consultative ale tinerilor pe motiv ca 
acestea sunt constituite și susținute de Guvern. În scopul asigurării unui mediu participativ 
sănătos în procesele decizionale la toate nivelele, se încurajează factorii decizionali să implice 
în procesele decizionale nu doar a structurilor consultative ale tinerilor constituite de acestea, 
dar implicarea și a celor structuri independente de participare care sunt capabile să vină și să 
promoveze inițiative de dezvoltare a sectorului de tineret. 

În același timp se ivește și problema privind ignoranța RNCR/MT și CNE în a facilita 
procesul de evaluare a acestora și în implicarea membrilor acestora în procesul de evaluare a 
activităților lor dar și a problemelor cu care aceste structuri se confruntă. Astfel, un astfel de 
comportament de ignoranță din partea acestor structuri naționale de participare a tinerilor ne 
spune doar despre faptul că acestea nu sunt gata de un proces de monitorizare externă, fapt 
ce ne pune multe întrebări privind independența acestor structuri și maniera în care acestea 
asigură un proces participative eficient în procesele decizionale, precum și gradul de 
promovare a intereselor tinerilor pe care le reprezintă.   

Totodată, se conturează idea precum că structurile participative a tinerilor pe alocuri 
activează în baza agendelor și prioritățile prestabilite de instituțiile în care acestea se află, și 
nicidecum nu au voie să exteriorizeze problemele cu care se confruntă, gen nu li se permite să 
participe la emisiuni televizate unde să promoveze problemele lor, la conferințe, etc. Evident 
aceste practice care vin să diminueze din autoritatea dar și importanța acestor structuri de 
participare sunt create artificial și nicidecum nu se regăsesc în regulamentele de funcționare a 
consiliilor în cauză. Aceste constatări au fost relatate de unii respondenți la chestionarele 
noastre precum și de unii membri de consilii al elevilor cu care avusem posibilitatea să 
discutăm. O astfel de practică este vădit neprielnică atunci când vorbim despre participarea 
tinerilor în procesele decizionale cale privesc și le afectează interesele. Nu putem vorbi despre 
structuri de tineret participative atunci când acestea sunt influențabile or manipulate de către 
organele decizionale la nivelul la care aceste platforme de participare se află, având inclusiv și 
o bază juridică bine fundamentată și întemeiată pe prevederile convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului la care RM este parte și a comentariului ei cu privire la procesele de 
participare a tinerilor și rolul acestora în procesul decizional, care vin să asigure independența 
și eficiența proceselor de participare a tinerilor în procesele decizionale.  

Totodată, dacă ne luăm după răspunsurile celor care au participat la sondaje, tinerii 
raportează că nu participă la formarea sau în general nu cunosc despre bugetele locale și nici 
nu le monitorizează.  

O altă problem a tinerilor este  că aceștia nu se pot angaja la un loc de muncă din motive 
precum lipsa experienței, unde pe fonul acestora situația celor din categoria social vulnerabil 
se înrăutățește considerabil. Din punct de vedere al raționamentului tinerii se întreabă, cum 
poate un tânăr poate să câștige experiență profesională dacă nu are ocazia și oportunitatea 
aceasta, având la bază doar posibilitatea practicării voluntariatului formal, dar care nu 
întotdeauna poate fi accesat din cauza că multe organizații și instituții antrenează voluntarii 
ocazional, practicând astfel voluntariatul non-formal. O altă problem se conturează atunci 
când merge vorba despre tineri din Republica Moldova care absolvesc universități drept juriști, 
medici, contabili și sfârșesc să muncească prin magazine la munci nu pe specialitate, care de 



  
 
 
 
 
cele mai multe ori îs plătite în plic, astfel contribuind la lezare drepturilor de viitor ale 
salariaților la pensie decentă, sau sunt din acei care vor alege să plece din țară la munci peste 
hotare din cauza că piața muncii în Moldova nu este atractivă pentru tineri. Aceasta este 
realitatea pe care tineri o raportează, pe care dealtfel Guvernul și APL de ani în șir așa și nu o 
poate îmbunătăți semnificativ venind cu un sir de politici noi pe sector dar de multe ori aceste 
rămânând a avea un efect declarative și nu unul practic care să fie resimțit de tineri. 

O comunitate poate trăi și conlucra armonios bazându-se pe anumite principii și valori 
care trebuie valorificate în orice cetățean transformândui astfel în cetățeni activi care 
contribuie voluntar la dezvoltare comunității. A fi sau a nu fi, e o alegere individuală, dar atâta 
timp cât în țară persistă această indiferență și neglijență față de valorificarea potențialului 
tinerilor, problema pasivității și indiferenței acestora în mare parte va persista, astfel ne-
atingând obiectivele din orice politică public adoptată pentru tineri. 

Prezentul și viitorul țării este în tineri, de aceea trebuie de investit în aceștia la moment 
și nu în viitor. Investițiile pe sector se cer în asigurarea unor studii calitative pentru elevi și 
studenți și cadre didactice competente, care să educe adevărați cetățeni activi, să nu existe 
discriminarea tinerilor în acces pe piața muncii, educație, etc. Da, acestea probleme sunt 
prezente și în numeroase alte state, dar nu devin atât de proeminente și atât de radicale în 
comparație cu tinerii, care drept urmare aleg să plece din țară pentru a se realizeze în 
străinătate. Astfel, trebuie de investit în calitatea și cantitatea diverselor perspective de 
dezvoltare adresate tinerilor, astfel oferindu-le oportunități de dezvoltare și realizare, 
oportunități continui de creștere, etc. Trebuie de investit în generația tânără de acum și în 
acea care vine, pentru că mentalitatea oamenilor nu o poți schimba în 5-10 ani, dar educând o 
nouă generație sub un alt punct de vedere al activismului și al spiritului cetățenilor activi, 
aceasta poate promite multe în consolidarea sectorului dar și a țării per ansamblu, astfel 
producând o schimbare pentru noi, comunitate, țară și viitorul acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 

8. RECOMANDĂRI 

 
În domeniul durabilității și sustenabilității dezvoltării sectorului de tineret 
1. În vederea asigurării asigurării implementării sustenabile a SNDST precum și a 

sectorului de tineret în general, se impune necesitatea de asigurare a durabilității acestei prin 
alocarea resurselor financiare suficiente în acest sens, atât la nivel local, raional cât și 
național. Diversificarea surselor financiare. 

2. Creșteți nivelul salariilor pentru a menține satisfacția angajaților din sectorul de 
tineret și a evita fluctuațiile personalului care actualmente este foarte mare. 

3. Crearea și implementarea unui mecanism eficient de participare comunitară în 
procesul de elaborare a bugetelor locale, precum și participare la procesele de monitorizare a 
bugetelor la nivel local de către tineri. 

4. Creștere nivelului de implicare a tinerilor în procesul bugetare și monitorizarea 
gradului de execuție a acestuia. 



  
 
 
 
 

5. Racordarea bugetului pentru activități de tineret cu necesităților tinerilor. 
 

În domeniul legal și participarea tinerilor:  
6. În vederea dezvoltării și asigurării durabilității serviciilor adresate tinerilor la nivel 

local, se cere urgentarea procesul de modificare și completare a Legii nr. 435-XVI din 
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă cu noi prevederi referitoare la competența 
APL în organizarea și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor adresate tinerilor. Totodată se cere 
completarea legii cu componenta ”participarea tinerilor în procesele decizionale” pe lângă 
domeniile   reglementate actualmente, cum ar fi cele legate de activități culturale, sportive, 
de recreație pentru tineret. 

7. Asigurarea procesului de elaborare și actualizarea strategilor raionale de tineret în 
baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret  2020, totodată asigurând 
implementare eficientă și sustenabilă a acestora prin alocarea de resurse financiare suficiente 
pentru implementarea lor. 

8. Elaborarea și implementarea unui plan de monitorizare și evaluare a politicilor 
publice de tineret și a activităților de tineret de la nivel local punând accent pe evaluarea 
impactului acestora asupra sectorului și asupra tinerilor nemijlocit. Totodată se impune 
elaborarea și aprobarea indicatorilor de evaluare. 

9. În vedere monitorizării gradului de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse 
în rezultatul implementării PA al SNDST, se cere monitorizarea indicatorilor de performanță 
privind participarea tinerilor  în baza criteriilor dezagregate pe criterii cum ar fi, gen, 
dizabilitate (de dorit de menționat și gradul și tipul acesteia), etnie, religie, locul 
domiciliului(urban, rural), limbă, etc. 

10. În vederea asigurării unui proces clar de implementare și monitorizare a SNDST, se 
cere imperios de stabilit pe viitor a indicatorilor de realizare a acțiunilor din cadrul PA care să 
fie realiști, realizabili și măsurabili care să ne arate cu exactitate care sunt indicatorii de 
progres și impactul acestora, ținând cont inclusiv de situația tinerilor cu oportunități reduse.   

11. Implicarea activă a tinerilor a organizațiilor de tineret în dezvoltarea, implementarea 
și monitorizarea politicilor care le afectează la nivel local, regional și național. 

12. Facilitarea comunicării între generații, implicarea tinerilor în discuție și punerea în 
aplicare a mecanismelor de incluziune socială la nivel local. 

13. Asigurarea implementării acțiunii din cadrul PA privind ”diversificarea formelor de 
participare on-line a tinerilor prin intermediul forumurilor, platformelor etc” fapt ce ar 
favoriza creșterea numărului de tineri implicați în procese decizionale care le vizează. 

14. Se încurajează promovarea și asigurarea participării tinerilor în procesele decizionale 
la toate nivelele având la bază conceptul promovat prin prisma teoriei lui Roger A. Hart cu 
privire la participare unde tinerii vin cu inițiative și împreună cu adulții iau decizii comune, 
prin care se garantează utilizarea potențialului și a resurselor ambelor grupuri de la egal la 
egal.  

15. Pregătirea tinerilor din cadrul structurilor locale și naționale de participare în 
elaborarea și implementarea strategiilor de advocacy pentru drepturile tinerilor.  

16. Continuarea procesului de informare a tinerilor, a societății, a reprezentanților APL și 
APC cu privire la necesitatea participării active a tinerilor în procesul de luare a deciziilor la 
toate nivelele. 

17. Crearea unor campanii de informare care ar ajuta tinerii să înțeleagă și să cunoască 
mai multe despre activitatea și rolul centrelor prietenoase tinerilor, a centrelor de tineret și 
modul în care se pot implica aceștia în procesele decizionale. 



  
 
 
 
 

18. Dezvoltarea și promovarea formelor alternative de participare democratică, cum ar fi 
platforme digitale de participare adresată tinerilor. 

19. Susținerea (financiară, logistic și mentorat) activităților inițiate și coordonate de 
tineri la la toate nivelele, precum și asistarea tinerilor în a căpăta mai multă experiență în 
domeniile care îi interesează inclusiv prin intermediul programelor de voluntariat și/sau stagiu 
de practică și mentorat. 

20. Acordarea suportului grupelor de inițiativă, în special grupurilor de auto-
reprezentanți în vederea facilitării procesului de participare a tinerilor, în special a celor cu 
dizabiități în procesele decizionale și de promovare și realizare a drepturilor lor. 

21. Susținerea și promovarea activităților de voluntariat la nivel local și național, și 
promovarea activităților de voluntariat formal la local. 

 
În domeniul instituțional și organizațional 

22. Întru a asigura succesul implementării SNDST se impune necesitatea de elaborare și 
aprobare a Regulamentului de activitate a Agenției tineretului și asigurarea funcționalității 
fapt ce va favoriza dezvoltarea progresivă a sectorului de tineret în Republica Moldova. 

23. Reformarea conceptuală a Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret în scop 
de eficientizare a activității acesteia și asigurarea funcționalității Comisiei în bază noilor 
reglementări elaborate și aprobate de Guvernul RM. 

24. Întru a asigura un proces participativ în luarea deciziilor la nivel local, se impune  
urgentarea procesului de elaborarea și aprobarea regulamentului-cadru al structurilor de co-
management la nivel local, dar și asigurarea funcționalității acestor structuri. 

25. Dezvoltarea parteneriatelor durabile în vederea atingerii obiectivelor SNDST și 
asigurarea durabilității acțiunilor din cadrul SNDST. 

26. Asigurarea independendenței și transparenței activității Consiliilor locale de tineret, a 
Consiliilor de elevi, a Consiliului Național al Elevilor și a Rețelei Naționale a Consiliilor 
Raionale/Municipale de Tinere, precum și implicarea activă a acestora în procesele 
decizionale. Totodată se cere ca aceste structuri să dețină pagini web care ar asigura 
transparența activității acestora și posibilitatea asigurării procesul de monitorizare a activității 
acestora. 

27. Dezvoltarea și asigurarea durabilității Centrelor de tineret. Totodată, consolidarea 
capacităților de promovare și sporire a vizibilității centrelor de tineret, inclusiv prin utilizarea 
canalelor moderne de promovare accesibile tinerilor (rețele de socializare și cele televizate, 
aplicații mobile, evenimente publice și de divertisment). 

28. Sporirea gradului de interacțiune a centrelor de tineret cu organizațiile de tineret 
locale, consiliile locale de tineret, consilii locale a elevilor și alte structuri de participare 
civică a tinerilor în vederea asigurării unei colaborări inter-sectorială între acestea. Această 
cooperare urmează să ia forma atât de suport metodologic reciproc dar și suport financiar după 
posibilitate în realizarea obiectivelor comune. 

29. Introducerea în cadrul facultăților asistență socială a specialității ”lucrători de 
tineret”. 

 
Servicii adresate tinerilor 
30. Diversificarea serviciilor adresate tinerilor prestate la nivel și asigurarea participării 

tinerilor în procesul de conceptualizare, dezvoltare și evaluare a calității serviciilor de tineret 
prestate în cadrul centrelor de tineret.  



  
 
 
 
 

31. O atenție sporită urmează a fi acordată accesibilității serviciilor de tineret pentru 
tinerii din grupuri vulnerabile și/ sau cu necesități special prin dezvoltarea măsurilor 
afirmative pentru aceștia în vederea creșterii gradului de participare a acestor categorii de 
tineri. 

32. Dezvoltarea și asigurarea sustenabilității serviciilor de tip outreach și asigurarea unor 
instrumente viabile de lucru cu tinerii din zone greu accesibile, grupuri vulnerabile sau cu 
necesități special. 

33. Diversificarea gamei de servicii a centrelor de tineret, în corespundere cu necesitățile 
și preferințele beneficiarilor.  

34. Realizarea periodică a sondajelor privind satisfacția tinerilor față de serviciile 
adresate lor. 

 
Muncă și abilitare economică 

35. Programarea eficientă a programelor de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, 
în special cu accentul pe necesitățile tinerilor cu oportunități reduse pe piața muncii și 
individualizarea măsurilor de suport acolo unde aceasta se cere. 

36. Elaborarea unui mecanism de evaluarea a stagiilor de practică punând accent pe 
evaluarea competențele obținute de stagiar și nu formalitatea efectuării stagiului. 

37. Instituirea unui program guvernamental de stagii profesionale plătite/internship în 
cadrul instituțiilor publice după modelul instituit la nivelul instituțiilor europene. 

38. Motivarea persoanelor care asigură mentoratul în instituțiile gazdă. 
39. Promovarea antreprenoriatului și a educaţiei anreprenoriale în curriculumul de studiu. 
40. Programele de angajare a tinerilor ar trebui să se bazeze pe principiile dezvoltării 

pozitive a tinerilor (PYD), care se bazează pe punctele forte ale tineretului, decât pe 
punctele slabe ale acestora. Abordarea PYD lucrează pentru a consolida relațiile dintre 
adulți și tineri, să dezvolte abilități de leadership și să crească sentimentul tinerilor de 
apartenență la grup. 

41. Prestatorii de servicii de angajare a tinerilor trebuie să aibă personal calificat, care 
posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a lucra cu tinerii, în special cu tinerii 
cu oportunități reduse. 

42. Monitorizarea angajabilității tinerilor și ținerea datelor statistice dezagregate pe 
diferite criterii a tinerilor care sunt vulnerabili pe piața muncii. 

43. Urgentarea procesului de subvenționare a locurilor de muncă adresate adresate celor 
care angajează tinerii cu oportunități reduse, în special a tinerilor cu dizabilităţi.  

44. De creat mecanisme suplimentare pentru accesarea de către tinerii cu oportunități 
reduse a programelor de antreprenoriat. 
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9. Anexă: 

În cadrul acestei secțiuni vom prezenta detaliat rezultate sondajelor care au fost 
elaborate în vederea evaluării gradului de percepție a tinerilor asupra impactului SNDST asupra 
acestora.  Aici o să vedem viziunea tinerilor pe care aceștia au prezentato în cadrul secțiunilor 
dedicate comentariilor.  

În linii generale, sumarizând putem observa ca există o puternică polarizare între poziția 
respondenților referitor la impactul SNDST și cum aceasta a influențat participarea tinerilor și 
beneficierea de servicii adresate tinerilor.  

Profilul participanților 
În urma chestionării tinerilor în ceea ce privește viziunea acestora privind impactul SNDST 

asupra lor, profilul acestora poate fi clasificat după anumite criterii, cum ar fi: vârsta, genul, 
localitatea, religia.  La aceste chestionare au participat tinerii din întreaga republică, care au 
o diferită ocupație, printre care se regăsesc și membri ai Consiliilor locale de tineret și elevi 
din din cadrul mai multor Consilii al Elevilor din țară.   

 

Vârsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capitolul vârstă putem constata că preponderent, cei mai mulți tineri care au răspuns 

au vârstele  cuprinse între 15 și 23 de ani. Astfel, tânăra generație demonstrează că doresc ca 
vocea să li se facă auzită și să schimbe viitorul lor. Totodată, putem conchide că rezultatele 
constatărilor făcute de acești respondenți pot fi luate în considerațiune pe motiv că la vârsta 
acestora tineri sunt capabili să analizeze, să constate și să prezinte problemele cu care se 
confruntă în viața de zi cu zi. 

 

Vârsta 
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Din prezentarea schematică privind 

genul participanților implicați, putem să 
conchidem că cel mai mare impact asupra 
acestui exercițiu l-au avut tinerii aparținând genului feminin, ocupând majoritatea 
răspunsurilor.  

Totodată, dacă să privim din punct de vedere la apartenența etnică a respondenților 
putem constata că  participanții sunt divizați în circa 67,9 %  care se identifică ca moldoveni, 
23,2% - români 6,7% sunt romi, 2,4% armeni, 2,4% bulgari.. Din această informație sustragem 
ideea că deși tinerii locuiesc în Republica Moldova și au o altă apartenență etnică, acest lucru 
nu este un impediment pentru a se face auziți sau pentru a-și dori schimbări și a opta pentru 
ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La întrebarea ”Dacă ești membru al comunității LGBT”,  tinerii au răspuns în felul 

următor: 4 respondenți aparținând comunității LGBT, 2 respondenți neștiind despre 
însemnătatea acestui termen, și în rest respondenții nu se autentifică cu apartenența la 
comunitatea LGBT. 
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La întrebarea ”ai o dizabilitate?” majoritatea respondenților au zis nu, pe când cei 3 are 

au o dizabilitate au declarat: ”Sunt tânăr cu dizabilități accentuate din copilărie.” ”Am 
cataractă congenitală, gradul II.”, ”Sunt un utilizator al scaunului rulant activ, dizabilitate 
severă”. Deși acești tineri au câte o dizabilitate, acest lucru nu-i împiedică să învețe, dezvolte 
sau progreseze pe plan personal și profesional.  Totodată, din respondenții fără dizabilități 
câțiva au declarat că tinerii cu dizabilități sunt implicați activ în treburile comunității lor 
precum și a consiliilor locale de tineret.  Totodată membrii consiliilor de elevi și a consiliilor 
locale de tineret declară că tinerii sunt acceptați în cadrul consiliilor fără nici o discriminare, 
indiferent de culoare, sex, limbă, naționalitate, opinie publică sau altă opinie care îi poate 
influența a părinților sau a reprezentanților legali, de originea etnică, națională sau socială, de 
situația lor materială, de incapacitatea lor sau de altă situație. Pedalată parte alți respondenți 
declară în astfel de structuri de participare ca consiliile de tineret și al elevilor nu sunt 
persoane din categoria social vulnerabile și nici nu sunt încurajați să se implice în activitățile 
care e vizează. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capitolul religie, putem observa o diversitate religioasă în rândul respondenților. Cu 

toate că acești tineri au diferite preocupări religioase, acest lucru nu denotă că ei nu se pot 
focaliza într-un singur gând, percepție, sau că pot avea aceleași idei, concepte, astfel fiind 
bine aplicabil citatul lui Dalai Lama este cel mai potrivit contextului în care tinerii participă la 
viața comunitară fără a avea careva frustrări religioase, și anume Dalai Lama zicea că „Nu am 
nevoie de o religie pentru a fi bun. Bunătatea este religia mea.”  
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La întrebarea legată de domiciliul respondenților, conform raioanelor menționate, 62% 

din tineri au răspuns că locuiesc în mediul urban iar 38% în mediul rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajungând la 

compartimentul privind evaluarea și aprecierea de către tineri a impactul SNDST asupra lor, 
putem identifica următoarele constatări.  

La întrebarea ”Dacă te consideri lider în localitatea ta, și dacă promovezi participarea 
și drepturile tinerilor în comunitate sau nivel național” tinerii au răspuns: Da - 69% și Nu – 
31%. 

Tinerii contribuie la promovarea și respectarea drepturilor tinerilor și nu doar, 
promovează activismul și participarea, incluziunea, liderismul în cadrul localității, societății în 
general prin activități cum ar fi: activități de voluntariat, idei  inovative și progresiste, 
membru activ în cadrul localității, participarea la alegeri, fiind Președintele Consiliului de 
Elevi, încurajând tinerii să se implice în diferite proiecte, activități, organizate adunări și 
evenimente, fiind în funcții cum ar fi ”Director, Președinte al organizației, Consiliului”.  

Totodată aceștia declarând în proporție de 60 de procente că au participat activități de 
formare a abilităților de lideri. 
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În același timp tinerii au fost întrebați în medie la câte  conferințe, activități de formare 
sau seminare informative naționale și internaționale privind domeniul politicilor de tineret au 
participat și s-au obținut următoarele răspunsuri: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazându-ne pe aceste constatări putem deduce că tinerii, adolescenții în special sunt 

interesați de a participa la activități de auto-formare, fug după informație utilizând la maxim 
conceptul precum că un tânăr informat este un tânăr protejat. Setea cunoașterii se revarsă în 
acțiunile întreprinse dar și ideile fluide, inovative cu care vin tinerii pentru a produce 
schimbări sau a schimba anumite lucruri reieșind din poziția pe care o are în comunitate. 

În conformitate cu sondajul U-Report referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de 
tineret la care au participat 584 de respondenți, unde 44% din respondenți au afirmat că nu 
cunosc, nici despre ceea cu ce se ocupă SNDST și nici ce reprezintă aceasta, și 56 %  cunosc și 
sunt informați în ceea ce privește strategia. 

În baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 au fost adoptate și 
strategii raionale de tineret pentru a se asigura dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local, 
asigurând astfel o aplicare cât mai practică și eficientă bazată pe necesitățile și realitățile cu 
care se confruntă fiecare raion în parte. În mod vădit cu reticență, doar 43, 7% din tineri 
cunosc despre existența strategiilor locale de tineret, iar 56, 3% nici măcar nu au auzit de 
acesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiind întrebați cu referire la existența în localitatea lor a consiliilor locale de tineret, 78% 

au declarat că astfel de structuri există.  Din totalul celor care au răspuns Da, 22 de tineri sunt 
membri ai consiliilor locale de tineret. 
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Un aspect important privind incluziunea socială a tinerilor din categoria sociali vulnerabili 
de asemenea a fost abordată în cadrul chestionarului, la care tinerii consideră că toți au 
drepturi egale, și sunt în egală măsură de a pleda pentru careva poziții în cadrul consiliilor de 
tineret și să promoveze anumite idei de interesul acestora. Astfel, aici apare o întrebare 
pentru unii respondenți și o problemă pentru alții atunci când le întrebasem ”dacă tinerii cu 
dizabilități, de etnie romă, din familii social-vulnerabile le este asigurată participarea în cadrul 
Consiliilor locale ale tinerilor” la care 53,7% au răspuns pozitiv, în vreme ce 49, 3% au avut un 
răspuns negativ.  Mai mult ca atât, deși statutul social, etnia și restul nu sunt criteriile care 
stopează activitățile sau spiritul civic și dorința de activitate, implicare în dezvoltarea 
societății, cu regret unii tineri afirmă în răspunsurile lor că tinerii din aceste minorități sunt 
discriminați în unele localități limitându-le astfel dreptul la participare și incluziune socială, 
totodată nu toate locurile și obiectivele de menire socială și culturală nu sunt amenajate 
special pentru necesitățile tinerilor cu dizabilități, ceea ce reprezintă un dezavantaj destul de 
mare în realizarea drepturilor acestora la participare în treburile comunității lor.  

Între timp tinerii și-au dat frâu liber și au răspuns că se ocupă de următoarele probleme 
în cadrul Consiliului, identificând activități de tip civic, cultural, ecologic. Abordarea 
unilaterală a problemelor cu care tinerii se confruntă, activităților de implicare a tinerilor și 
monitorizarea acestora, acțiuni de voluntariat, organizarea evenimentelor, combaterea 
fenomenului de discriminarea persoanelor cu dizabilități și a minorităților în general, inițiază 
proiecte. De asemenea, unii afirmă că puțini se implică  în aceste probleme din cauza anumitor 
obstacole pe care le întâlnesc pe parcursul acțiunilor întreprinse.  

Tinerii au răspuns și la întrebări legate de activitatea de voluntariat și implicarea 
acestora în activități de voluntariat, la care vedem următoarele răspunsuri:  

 
  
Având la bază aceste grafice, cu certitudine putem constata că tinerii din Moldova sunt 

familiarizați cu activitatea de voluntariat și chiar activ participă în calitate de voluntari.  
De asemenea, putem evidenția și rezultatele U-Report pe subiectul ce ține de voluntariat, 

unde 45% dintre tinerii participanți la sondajul U-report „Moldova 2030”, consideră 
Voluntariatul și stagiul de practică drept metode eficiente de prevenire a schimbărilor 
climatice.  În cadrul sondajului au participat 509 tineri, dintre care 346 fete și 150 băieți. 
Majoritatea celor implicați sunt din mediul urban – 311 din orașele Chișinău și Bălți, iar 
restul 185 reprezentând tineri din cele 24 raioane înregistrate deocamdată pe platforma U-
report Moldova. 
Altă constatare interesantă este că 83% dintre tineri ar dori să facă voluntariat în cadrul 
Organizaților de tineret, pe când doar 1% a spus că Nu vrea să facă voluntariat, iar alte 3% ar 
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dori să fie voluntari în cadrul organizațiilor internaționale, și 8% în domeniul privat/ business. 
Cât privește domeniile care se bucură de cea mai multă popularitate în rândul voluntarilor, se 
disting următoarele: 
31% - organizare de evenimente 
23% - turism 
20% - domeniul social  
17% - educație  
 9% - cercetare 

 
          Drept concluzie - E cert că tinerii sunt interesați de activitatea de voluntariat și cred că 
aceasta contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională. Mai mult ca atât, voluntariatul 
permite tinerilor să se manifeste prin a deveni utili societății, iar Legea privind Voluntariatul le 
garantează aceste drepturile.  

 
Totodată tinerii au fost întrebați de care platforme online de participare a tinerilor cunosc și 

aceștia au răspuns în modul următor. Cei mai mulți tineri au scris despre „CNTM”, „U-Report”, 
„Youth.md”, „Civic”, totodată „Edu-active.com”, „Duolingo”, „Inversity”, „Diez”, dare pe care le 
folosesc mai puțin. 

În ceea ce privește participarea tinerilor la activitățile Consiliilor locale, majoritatea 
declară că nu au participat la activitățile acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dintre tinerii care au participat la ședințele Consiliului local din comunitate, în special la 

elaborarea bugetului local, 16 dintre ei au avut ocazia să-și exprime părerea liber în fața 
consilierilor locali, iar 8 declară că nu au avut ocazia sau oportunitatea aceasta.  Venind vorba 
de Consiliul elevilor, aceștia au afirmat că au în mare parte acces la constituirea bugetului cu 
care operează tinerii, însă sursele sunt insignifiante. 
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Activitatea  serviciilor prietenoase în localitate 

Dintre tinerii care au solicitat sau au apelat la autoritățile publice locale pentru a solicita 
susținerea inițiativelor de tineret la nivel de comunitate, în materie de 43,4% au fost susținute, 
22,6% cazuri, autoritățile au fost reticenți la cererile tinerilor, în 11,3% de cazuri, autoritățile 
nu au dorit să acorde asistență, 3,6% din respondenți nu au apelat după ajutor iar alții 2,8% din 
respndenți nici nu cunosc despre această posibilitate. 

La întrebarea dacă au participat la procesul de monitorizare a bugetelor de nivel local, 
22, 5 % au răspuns afirmativ, iar 77,5% au răspuns negativ.  

În conformitate cu sondajul U-Report referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de 
tineret 2020 la care au participat 584 de respondenți, în viziunea acestora serviciile 
prietenoase tinerilor sunt accesibile sunt accesibile în proporție de 80%, alte 20% din 
respondenți cred că acestea nu sunt accesibile. 

Alternativ sondajului U-Report în baza chestionarului de bază respondenții s-au expus 
după cum urmează cu privire la serviciile prietenoase tinerilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la serviciile prietenoase pentru tineri și la activitatea acestora, tinerii au fost 

chestionați în ceea ce privește existența Serviciilor prietenoase tinerilor în localitățile de unde 
sunt și au beneficiat de ele.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la calitatea serviciilor prietenoase tinerilor, conform rezultatelor de la sondajul 

U-Report referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, acei 584 de 
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respondenți au statuat după cum urmează: 37% cred că Da, 15 % cred că Nu și altele 47% Nu 
știu. 

Privitor la companiile sau activitățile de informare în comunitatea tinerilor, 71, 8% au 
răspuns cu Da iar 29, 6% au răspuns cu Nu. 

Studenții au fost chestionați în ceea ce privește distribuirea de materiale informative din 
domeniul sănătății tinerilor și distribuirea prezervativelor în punctele special amenajate, și 24, 
2% au răspuns afirmativ, iar ceilalți 75, 8 – negativ. 

Totodată, conform rezultatului sondajului U-Report referitor la Strategia de dezvoltare a 
sectorului de tineret 2020, acei 584 de respondenți cred că modul sănătos de viață este 
popular în rândul tinerilor în limita a 34% care cred că Da și 66% cred că Nu. 

Instituții sau campusuri unde sunt distribuite materiale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea cu privire la punctele de informare în campusurile studențești ale 

instituțiilor pe care le reprezintă tinerii, doar 12, 9% au afirmat că acestea există, iar 74, 1% că 
nu există. 

 
La capitolul securitatea online și impactul SNDST asupra acestei sfere se poate prezenta 

prin următoarele informații tematice. Conform rezultatelor sondajului U-Report ”Spații sigure 
pentru tineri” cu 618 respondenți, unde una din întrebările abordate de reporteri, a fost 
problema abuzurilor online, constatăm că 24 % au afirmat că au fost victime în astfel de 
cazuri, iar 74% nu. 

Totodată tinerii sunt destul de informați în ceea ce privește existența riscurilor mediului 
online asupra tinerilor și securitatea cibernetică. 
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Pe lângă cele menționate, SNDST reglementează și acțiuni ce vin să asigure bunăstarea 

economică a tinerilor în domeniul afaceri și angajarea în câmpul muncii. Astfel, putem vedea 
răspunsurile celor 90 de respondenți privitor la cunoașterea de către aceștia a anumitor 
companii de promovare și informare a tinerilor privind incubatoarele de afaceri din Republica 
Moldova. 

 

 
 

În ceea ce privește angajarea în câmpul muncii, conform rezultatului sondajului U-Report 
referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, acei 584 de respondenți în 
proporție de 55% zic că nu au avut un loc de muncă, unde predomină respondenții cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 24 de ani, iar altele 45% au declarat că au avut un loc de muncă. 

Totodată acei 90 de respondenți ne răspund în felul următor la întrebările pe care le 
avem.  
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Dintre probleme menționate  cu care se confruntă tinerii când este vorba de angajare în 
câmpul muncii, aceștia afirmă că cea mai mare problemă este lipsa experienței. Cei mai mulți 
angajatori atunci când caută o persoană de a ocupa o funcție vacantă,de cele mai multe ori 
caută o persoană cu experiență în domeniu. Un obstacol, dar și dezavantaj pentru tineri sunt 
salariile mici, acestea nu cuprind nici măcar strictul necesar, iar tinerii sunt dezamăgiți de 
dezvoltarea economică, infrastructură și finanțe alocate. Unii se confruntă cu vârsta mai mică, 
ceea ce este în dezinteresul lor când vine vorba de angajare.  

Tinerii sunt mai puțin informați în ceea ce privește programele de mentorat pentru tinerii 
antreprenori și importanța acestora. Doar 4 tineri din cei chestionați au afirmat că au 
participat la astfel de programe.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la careva conferințe, instruiri, școli de vară pentru tinerii care aveau ca obiectiv 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale, tinerii sunt destul de activi și perseverenți în ceea ce 
privește dorința de a cunoaște cât  mai multe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deși se cunoaște acest lucru, foarte puțini au avut ocazia să efectueze un stagiu de 

practică. Doar 5 tineri din cei chestionați au avut posibilitatea. Tinerii afirmă că experiența 
practică nu este suficientă. Dar ca impact are promovarea și dezvoltarea abilităților practice. 
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La capitolul programe de capacitare și participare în procesele educaționale non-formale, 

majoritatea tinerilor au auzit despre programele de mobilitate și schimbul de tineret prin 
programele Uniunii Europene, cum ar fi „Erasmus Plus” și „Eastern Partenership”, însă mulți 
dintre ei nu au avut ocazia de a participa la aceste programe educaționale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reieșind din tabelul de mai sus putem constata că, din totalul tinerilor care au participat 

la programele educaționale, 7,1% nu cunosc despre existența acestora, nu au fost informați în 
nici un fel despre acestea, 19% deși cunosc existența programelor educaționale de tip Erasmus 
+, nu au avut oportunitatea și nici ocazia de a lua parte la ele.  

Încă o problemă importantă abordată de U-Report, a fost migrația și problemele 
acesteia. Fie că pleacă pentru a-și îmbunătăți situația financiară, sau pentru a avea o educație 
mai bună, e cert că tinerii din țară iau în considerație opțiunea migrației pentru un trai mai 
bun. 

 Care sunt principalele motive din care tinerii părăsesc Republica Moldova: 67%  dintre 
respondenți au afirmat că tinerii pleacă pentru a câștiga bani, 19% au ales o educație mai 
bună, doar 2% pleacă pentru a cunoaște noi culturi și tradiții și 12% ar putea părăsi țara pentru 
a se căsători în altă țară cu scopul de a avea o viață mai bună.  



  
 
 
 
 

Acest sondaj ne-a ajutat să înțelegem câteva problematici importante cu care se 
confruntă tinerii. Este cert, conform răspunsurilor de mai sus, că o mare parte din respondenți, 
vrea să migreze într-un anumit moment din viața lor, dar trebuie să notăm că odată cu 
creșterea vârstei respondenților, rata de răspuns pozitiv la această întrebare – descrește. Cea 
mai importantă problemă identificată, este cea că respondenții nu cunosc prea multe despre 
instituțiile care îi pot ajuta să migreze în siguranță. Aceasta este o problemă majoră pentru cei 
care nu au cunoștințele necesare despre țara în care urmează să migreze și ar putea crea 
anumite dificultăți în procesul de migrare, mai ales dacă persoana care pleacă, face acest pas 
major, de una singură, fără a avea prieteni, sau rude în țara în care urmează să se stabilească.  

Totodată, conform sondajului U-Report  privind serviciile prietenoase tinerilor care a avut 
ca scop consolidarea cunoștințelor tinerilor privind serviciile oferite de Centrele de Tineret, 
dar și consultarea opiniei lor în privința amplasării Centrelor, buna lor funcționare sau 
necesitățile minime legate de spațiu și echipament tehnic pentru a se simți siguri și utili în 
incinta unui Centru. La sondaj au participat 777 de tineri, dintre care 515 sunt fete și 191 
băieți. 146 dintre respondenți sunt din zonele rurale și 251 - zonele urbane.  

Am vrut să cunoaștem, în opinia U-Reporterilor, care este principalul factor care 
influențează dezvoltarea tinerilor. 41% au spus că pentru ei un factor foarte important 
este menținerea unei vieți sociale active, 31% au ales educația, 18% au ales sănătatea și 10% - 
un loc de muncă stabil și bine plătit.  

Pentru că am vrut să punem în discuție și să facem vizibile mai multe probleme, i-am 
întrebat pe tineri care sunt impedimentele în dezvoltarea lor. Majoritatea au ales lipsa de 
experiență (53%), 15% spun că lipsa de cunoștințe este o problemă majoră, 19% au spus că lipsa 
deprinderilor de viață și 13% au spus că alți factori îi împiedică să se dezvolte. 

În urma acestei serii de sondaje am identificat care sunt necesitățile tinerilor în ceea ce 
privește buna funcționare a centrelor de tineret. Majoritatea participanților la aceste sondaje 
sunt de părerea că în aceste instituții ar trebui să activeze atât tineri, cât și profesioniști 
instruiți în acest domeniu, ceea ce ar moderniza instituțiile, dar și modul de lucru cu 
adolescenții și tinerii care le frecventează. 

Am observat că pentru fete este o prioritate ca aceste centre să fie amplasate într-un loc 
sigur, care să le permită să se deplaseze cu încredere și să participe la activități. În acest 
context, băieții sunt de părerea că Centrele de tineret ar trebui să fie localizate în centrul 
satului, sau orașului probabil pentru a conecta Centrul la alte programe sau inițiative. 

54% de procente din tineri consideră că nu se pot dezvolta în localitatea lor, din cauza 
lipsei de experiență pe care o resimt, iar 28% de procente din tinerii care au participat la 
sondaje, nu cunosc dacă în localitatea lor există un centru de tineret. 

În cele din urmă tinerii au avut și posibilitatea să identifice independent care sunt cele 
mai stringente problem ale tinerilor, și anume pasivitatea acestora în societate, totodată fiind 
propuse și soluții de către aceștia la acestea. Astfel, cu referire la problemele tinerilor ce 
generează inactivitatea lor în societate, majoritatea afirmă că acestea sunt: lipsa de 
informare, lipsa de interes, motivație, internet, stereotipuri, vicii, lenea, lipsa motivației, 
lipsa sprijinului din partea autorităților locale, dezinteres, lipsa banilor, indiferența. 

Dacă ar fi să schimbe vederea motivării tinerilor pentru participarea dezvoltării 
comunităților, aceștia ar schimba bugetele locale alocate tinerilor cunoscute, idei noi, 
schimbarea atitudinii, programe de informare și motivare, activități de voluntariat, inițiative 
sociale, evenimente, scopul comun pentru crearea statului prosper și a promova politici de 
tineret. 



  
 
 
 
 

50,00% 

38,90% 

16,70% 

16,70% 

0% 

5,60% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

15 

16 

17 

18 

19 

CÂTE UN REPREZENTANT DIN 
GRUPĂ 

La întrebarea ”Cu ce se asociază în opinia ta cuvântul „Participare” și care este  
importanța participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor?” Aceștia afirmă, în mare 
majoritate că ar fi de dorit ca tinerii  să se implice prin acțiuni, fiecare voce contează, 
conștientizare, să fii informat, să iei parte la sistemul decizional, prosperare, susținere, 
dedicare, sacrificii, dorință, contribuirea cu valori, abilități, voluntariat, dezvoltare, 
autodezvoltare. 

Deși sunt numeroase probleme cu care se confruntă tinerii, cele mai frecvente și des 
întâlnite printre ei, au fost menționate următoarele: indiferența autorităților publice, lipsa de 
transparență, lipsa locurilor de muncă, iar cele existente sunt prost plătite, locurile de 
agrement puține, sistem educațional corupt, lipsa de educație în rândul adolescenților, 
șomajul, consumul excesiv de alcool, violența, societatea patriarhală, clasa politică coruptă, 
sărăcie, infrastructura slab dezvoltată, migrația, lipsa interesului pentru dezvoltare. 

Dintre tinerii care au studiat Strategia Națională de Dezvoltare a sectorului de tineret 
2020 ce prevede dezvoltarea tinerilor și a sectorului de tineret în general, dintre tinerii care 
sunt la curent cu Strategia respectivă, 16 tineri afirmă că aceasta a influențat într-un  mod 
pozitiv, 9 consideră că nu, 3 tineri nu au nici o părere, iar 4 afirmă că mai trebuie de 
revizuit/lucrat. 

Totodată dorim să prezentăm și viziune celor 18 membri ai consiliilor locale care au 
completat chestionarul nostru specific adresat acestora. 

În urma analizei răspunsurilor tinerilor pe care le-au indicat, observăm că cei mai mulți 
sunt în Consiliul elevilor din propria inițiativă, cu un procentaj de 67 la sută. Cadrele didactice 
au în acest caz un  interes vizibil în ceea ce privește implicarea tinerilor, cu un procentaj de 28 
la sută. Din păcate nici un tânăr nu a indicat faptul că se implică din inițiativa părinților, ceea 
ce denotă faptul că tinerii sunt independenți pe plan profesional, totodată sunt asumați și iau 
decizii în ceea ce-i privește interesele și apărarea acestora. 
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Cei mai mulți tineri au vârsta medie de 15  și 16 ani, ceea ce dovedește implicarea 

tinerilor încă de la vârste fragede. Ceea ce dovedește faptul că tânara generație dorește și are 
un puternic impuls de implicare activă în numele grupului de elevi pe care îl reprezintă sau 
individual. 

La întrebarea ”Câte persoane cu dizabilități social/economice vulnerabile sau care fac 
parte din minoritățile etnice aveți ca membri în cadrul Consiliului de elevi?”, tinerii au răspuns 
în mare parte că nu au astfel de persoane implicate, sau că nr lor este egal cu 4; câțiva au 
răspuns că deși nu-i cunosc personal pe toți tinerii implicați, tinerii din minorități etnice sau cu 
dizabilități nu ar fi o problemă sau un impediment, iar criteriile lor nu se axează pe refuzul 
implicării acestora în Consiliul de elevi. Este important de menționat că implicarea tinerilor cu 
dizabilități sau de etnie este de o relevanță deosebită, deoarece aceștia privesc lucrurile prin 
prisma și obiectivitatea lor. Totodată trebuie de inclus principiul ”Nimic pentru noi fără noi”, 
tinerii trebuie să aibă oportunitatea de afirmare și integrare în aceste Consilii, să fie utili 
sferei de tineri cu care interacționează și să nu fie neglijați de semenii lor și societate în 
general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la deciziile luate în cadrul Consiliului de elevi, tinerii au răspuns următoarele: 
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Din diagrama de mai sus, conchidem faptul că deciziile pe care le iau tinerii în cadrul 

Consiliului Elevilor sunt în mare parte ideile lor. Doleanțele directorului și ale profesorilor le 
urmează la același nivel ca și propunerile colegilor sau altor elevi. Temele abordate la Consiliul 
părinților nu sunt abordate și în Consiliul Elevilor, tinerii axându-se pe probleme survenite la 
nivel de instituție. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La întrebarea „Consiliul 
activează în baza unui regulament de funcționare”, tinerii în mare parte au răspuns că da, doar 
un mic procentaj nu știu sau nu au un Regulament după care să se orienteze, activeze. 

Privitor la cât de eficient și bun este acest Regulament pentru Consiliul Elevilor, majoritatea 
au răspuns că este bun, avantajează elevii, membrii Consiliului, totodată le deschide poarta 
spre noi oportunități și activități interesante. Câțiva elevi au răspuns că este nevoie de o 
îmbunătățire a regulamentului, deoarece în multe licee fie este fictiv, fie nu și-au văzut 
niciodată acest regulament. Tinerii susțin că Regulamentul trebuie să-i vizeze în mare parte, să 
le ofere mai multe drepturi și să fie accesibil pentru informare și administrare. 

La capitolul schimb de experiență și colaborare cu alte structuri de participare din localitate 
cum ar fi Consiliul Local, tinerii afirmă în mare parte că colaborează eficient, colaborează 
deseori pentru anumite proiecte, acțiuni, evenimente, există parteneriatul. Se acceptă 
inițiativele din partea lor, inclusiv cele ale ONG-urilor. Un mic procentaj din tineri afirmă că 
încă nu au avut ocazia pentru a colabora, însă urmează în viitorul apropiat. 
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 Majoritatea tinerilor care au auzit de compania de promovare a tinerilor, compania Advocacy afirmă că doar au auzit, nu au avut ocazia să participe, însă și-ar dori. Iar un procentaj afirmă că s-au ocupat cu informarea 
cetățenilor  

 
 
 
 
Majoritatea tinerilor care au auzit de compania de promovare a tinerilor, compania 

Advocacy afirmă că doar au auzit, nu au avut ocazia să participe, însă și-ar dori. Iar un 
procentaj afirmă că s-au ocupat cu informarea cetățenilor privind Advocacy Tineret în cadrul 
CNTM. 

Dacă ar fi să nominalizeze punctele tari din activitatea Consiliului Elevilor, tinerii afirmă că: 
➢ Deciziile sunt acceptate, structurate, respectate de elevi și profesori. 

➢ Pot face schimbarea pe care și-o doresc. 

➢ Schimb și acumulare de experiență, dezvoltarea abilităților de comunicare, 

exprimare liberă,  lucru în echipă, etc. 

➢ Vocea tinerilor este auzită. 

Dacă sunt puncte forte, trebuie să existe și puncte slabe în activitatea Consiliului.  Astfel, 
tinerii afirmă următoarele: Tinerii  nu sunt ascultați sau luați în serios în toate cazurile, 
deseori este lipsa ideilor, a resurselor financiare, a unor idei realizabile, dar și un grup unit 
pentru cooperare. Mulți dintre tineri au frica de a-și expune anumite gânduri sau idei, din 
cauza acelor ”figuri mature” ce le coordonează activitățile sau le modelează structura. Tinerii 
tind să fie independenți și liberi în activitate, exprimare.   

Tinerii sunt în permanentă mișcare și tind spre perfecțiune, realizare și succes. Deși și-au 
spus ”Of-ul”, ei doresc să schimbe modul de organizare dar și Regulamentul după care 
funcționează Consiliul. Deși unii au afirmat că nu ar schimba nimic în organizarea și 
funcționarea Consiliului Elevilor, cei mai mulți doresc independență față de cadrul profesoral, 
un număr mai restrâns care să eficientizeze munca și să se dedice împreună pentru a furniza 
idei inovative, pentru a li se asculta doleanțele, pentru a-și face auzită vocea și nemulțumirile.  

Pentru mulți dintre tinerii chestionați, cuvântul „Participare” se asociază cu următoarele: 
implicare, responsabilitate,nonconformism să-ți expui și susții punctul de vedere; totodată 
dacă vrei o schimbare să te implici activ, să faci alegeri. Trebuie de realizat alegeri, de oferit 
subiecte, idei pentru toți care iminent vor duce spre o potențială schimbare a cadrului în care 
se află dar și ceea ce vor să obțină tinerii și ce se află în limita posibilităților atribuite de ei. 

În urma unei întrebări vizual inofensivă, am descoperit care sunt neajunsurile programelor 
educaționale, dar și cele mai des întâlnite probleme din cadrul școlilor ce deranjează 
adolescenții.  Tinerii se plâng de lipsa unor cadre didactice calificate, violența din partea unor 
membri ai cadrelor sau chiar discriminare. Adolescenții duc lipsă de echipamente practice, 
prețuri accesibile în cadrul cantinelor, dar și se pune problema unui program adeseori încărcat, 
neglijență. Majoritatea afirmă că nu sunt luați în seamă, acest lucru duce spre interiorizarea 
adolescentului, potențială inhibare și schimb brusc de comportament. 

La întrebarea „Cum a influențat Strategia Națională pentru dezvoltarea sectorului de 
tineret la dezvoltarea voastră și a sectorului de tineret în general?”, majoritatea au 



  
 
 
 
 
răspuns afirmativ, pozitiv,a avut un impact ce duce spre și mai bine: ceea ce rezultă că 
Strategia nu este doar un proiect desenat pe hârtie, ci merge spre realizare și oferă tinerilor o 
posibilitate de afirmare și de a li se face vocea auzită.  

Cu părere de rău, majoritatea tinerilor la întrebarea referitoare la bugetul alocat 
activităților Consiliului, au răspuns negativ, fie nu știu de existența unui astfel de buget, fie nu 
dispun de resurse financiare pentru acesta. 

Deși au avut oportunitatea să-și dezvolte nemulțumirile, criticile, recomandările în ceea 
ce privește organizarea de către Ministerul Educației a curriculei, programului, planului cadru, 
programul de activitate; tinerii au ezitat în mare parte. Este totuși efectiv vizibilă 
nemulțumirea acestora în problemele și neregulile  identificate în instituțiile de învățământ. 
Tinerii pledează pentru libertate alegerii, libertatea în exprimare a punctelor de părere vizate 
dar și eliminarea neregularităților întâlnite în instituții ce sunt trecute cu vederea și neglijate. 

Tinerii afirmă că au fost implicați prin completarea unor chestionare în ceea ce privește 
procesul de consultare asupra proiectelor de legi și acte normative din domeniul educațional.  

Tot chestionarele le vin în ajutor pentru identificarea diferitor probleme și interesele 
elevilor pe care îi reprezintă. Aceștia consideră că chestionarele sunt un model practic și optim 
pentru a afla opiniile tinerilor, mai ales că majoritatea sunt anonime. 

La identificarea punctelor tari în activitatea Consiliului Național al Elevilor, tinerii 
pledează pentru faptul că  tinerii din cadrul CNE aduc în mod direct la cunoștință Ministerului 
Educației problemele identificate, neînțelegerile, astfel contribuind în mod direct la aplanarea 
și rezolvarea acestora. 

 


