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Dezmințire publică 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) dezminte informația care circulă în 

mediul online și în cercurile de discuție ale societății civile și ale administrației publice 

centrală și locală, și anume faptul că organizația are o atitudine negativă în ce privește 

crearea și consolidarea unui Centru Municipal de Tineret în Chișinău. 

Pentru a evita speculațiile la acest subiect, CNTM dorește să menționeze următoarele: 

1. În luna ianuarie, în incinta Primăriei Chișinău a avut loc o masa rotundă (ședință) moderată 

de către viceprimarul municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, pentru consultarea opiniei 

publice privind crearea unui centru de resurse pentru tineret la nivel municipal. Consiliul 

Național al Tineretului din Moldova nu a fost invitat și nu a participat la această 

ședință. În cadrul evenimentului au fost exprimate opinii contra creării acestui centru, iar 

persoanele care au făcut publice aceste opinii s-au prezentat ca fiind din cadrul CNTM, în 

cadrul ședinței sau ulterior acesteia. Menționăm că la eveniment, cu părere de rău, nu au 

participat reprezentanți CNTM, iar președintele organizației, Terentie Carp, a informat 

organizatorii evenimentului că CNTM susține această inițiativă și a venit cu sugestii în acest 

sens. Cu părere de rău nu avem acces la aceste liste de participanți și nu putem identifica 

cine sunt persoanele.  

2. CNTM califică acest fapt un act de denigrare a imaginii organizației, a identității și valorilor 

acesteia, precum și a mandatului oferit de cele 60 organizații de tineret membre. Reiterează 

susținerea inițiativei de a crea un centru de resurse pentru tineret la nivel municipal 

(precum și încurajarea creării centrelor și spațiilor de tineret în orice regiune a țării) și 

deschiderea spre cooperare în elaborarea conceptului, regulamentului și strategiei de 

dezvoltarea și sustenabilitate a viitorului centru. CNTM consideră necesară și oportună 

crearea unui spațiu prietenos tinerilor, care să ofere resurse utile informaționale și 

oportunități de participare în toate procesele de luare a deciziilor la nivel municipal și 

implicarea activă a organizațiilor de tineret din municipiul Chișinău în acest proces. 

3. Cu referire la Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 

dezvoltat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării menționăm că CNTM a fost 

invitat și a participat la consultările publice organizate pe marginea conceptului programului, 

în special la dezvoltarea documentelor. Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

susține acest program și eforturile MECC cu privire la dezvoltarea și consolidarea 

serviciilor de tineret la nivel regional și local. Acest proces se pliază atât pe valorile 

organizației cât și pe prioritățile Strategiei CNTM 2014-2018. La diferite etape de dezvoltare a 

inițiativelor de susținere a centrelor de tineret și a serviciilor de tineret organizația a avut și 

va avea poziții conceptuale și de conținut proprii, uneori diferite, însă nicidecum poziții care 

ar fi contra susținerii creării și consolidării prestatorilor și calității serviciilor de tineret. 



 

4. Echipa CNTM sugerează tuturor partenerilor guvernamentali și neguvernamentali 

contactarea directă a organizației prin intermediul președintelui CNTM sau a secretariatului 

organizației pentru a evita interpretările și dezinformarea cu privire la poziții oficiale a 

Consiliului Național al Tineretului din Moldova față de orice situație sau problemă din sectorul 

de tineret.  

   

Igor Ciurea, Secretar general 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

 

  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 60 de 

organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele 

organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de 

tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999. CNTM activează în baza următoarelor principii de 

organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, 

transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, 

egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. 

www.cntm.md  

tel. +373 22 235 175 

email: cntm.corespondenta@gmail.com 
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