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PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI  

Ianuarie – decembrie 2015 

Prioritatea I: EDUCAȚIA TINERILOR 

Obiectivul 1: Sporirea participării tinerilor în procesul educațional. 

Rezultatul 1.1: Consultarea tinerilor la elaborarea politicilor  educaționale.  
Rezultatul 1.2: Dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional.    
Rezultatul 1.3: Promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional.   

Indicator inițial (baseline)  Perioada 2007-2011, Moldova sa situat pe locul 6 
după implicarea în Erasmus +. Moldova a găzduit 
238 voluntari EU, delegat 74 de voluntari în EU; în 
aceeași perioadă au fost implementate 47 
proiecte Acțiunea 3.1 dintre care 21 YE și 31 TN; 

 Potrivit Barometrului Global al Corupției (BGC), 
nivelul de corupție în sectorul educațional (de la 1 
la 5) este de 3,7 puncte, și plasează educația în 
top; 

 Regulamentul de funcționare a structurilor de 
auto guvernare în instituțiile de învățământ 
elaborat.  

Ținta 
(target) 

 Sporirea cu 10% a proiectelor și tinerilor participanți din 
Moldova, Erasmus +; 

 5 proiecte de tineret cu privire la diminuarea corupției în 
educație finanțate; 

 Elaborarea unui draft de regulament de funcționare a 
structurilor de autoguvernare în instituțiile de învățământ 
adaptat la standardele și practicile Europene.   

 

Nr. d/o Activitatea Perioada Resurse necesare/ 
buget estimat 

Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

1.  
 

Campanie de informare a 
tinerilor privind 
programele europene de 
mobilitate și voluntariat, 
Erasmus+  
 

Aprilie-mai 
 

 1. Nr. activităților de informare 
realizate 

2. Nr. materialele informative 
editate și diseminate 

3. Nr. tinerilor informați 
4. Nr. tinerilor care au accesat 

programele europene de 
mobilitate 

Coordonatorul Politici 
de Tineret și board 

USAID  
Ministerul 
Tineretului și 
Sportului, 
Ministerul 
Educației 

2.  Implementarea 
proiectelor tinerilor 
legate de transparenta in 
educație 
 

Ianuarie-aprilie  1. Nr. proiectelor implementate 
2. Nr. activităților de 

sensibilizare/informare a 
tinerilor 

3. Nr. tinerilor implicați în 
proiecte/activități 

Coordonatorul Politici 
de Tineret și board 

UNDP 
Ministerul 
Educației 
FAM 

3.  Consolidarea structurilor 
de autoguvernare in 
instituțiile de învățământ 

Februarie-
decembrie 

 1. Regulamentul consiliilor elevilor 
elaborat, aprobat și funcționabil 

2. Nr. membrilor CE consultați, 

Coordonatorul Politici 
de Tineret și board 

Ministerul 
Educației 
Alianța 



 

2 
 

instruiți și pregătiți privind 
participarea în luarea deciziilor 

Studenților din 
Moldova 

Obiectivul 2: Promovarea oportunităților de învățare non formală. 

Rezultatul 2.1: Sistem robust de validare și dezvoltare a trainerilor, facilitatorilor și formatorilor. 
Rezultatul 2.2: Dezvoltarea unui cadru formal de implementare a stagiilor de lungă durată. 
Rezultatul 2.3: Diversificarea metodelor de educare non formală a tinerilor. 
Rezultatul 2.4: Crește calitatea educației non formale. 

Indicator inițial (baseline)  Ciclu de instruire a trainerilor nu este creat 

 Nu există o metodologie formală de integrare 
transversală a stagiilor de practică în toate 
domeniile social-economice a statului 

Ținta 
(target) 

 Nivelul de cunoștințe a trainerilor cu privire la metodele de 
educație non formală a crescut, cel puțin 2 metode de 
educație non formală asimilate  

 Elaborarea a cel puțin a unei metodologii de integrare a 
programelor de practică și stagiu atât în domeniul public, 
cât și privat 

 

Nr. d/o Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

4.  
 

Ciclu de instruiri pentru 
capacitarea trainerilor în 
domeniul educației non-
formale 

Iunie-august  1. Nr. instruirilor realizate 
2. Nr. persoanelor instruite 
3. Nr. activităților de follow-up 

Coordonator PoT Ministerul 
Educației 

 

5.  Elaborarea policy paper 
cu privire la dezvoltarea 
stagiilor pe termen lung 
în Moldova 

Mai  1. Document de politici elaborat  
2. Prezentarea publică a Policy 

Paper 

 Fundația Est 
Europeană 

Obiectivul 3: Promovarea educației interculturale. 

Rezultatul 3.1 Dezvoltarea capacităților responsabililor de realizarea competențelor interculturale.   
Rezultatul 3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor interculturale. 

Indicator 
inițial 
(baseline) 

 Percepţia profesorilor asupra realizării competenţei interculturale 
nu corespunde realităţii. 

 Cel mai activ în formarea competenţei interculturale sunt 
implicați: profesori de limbi străine şi profesorii de istorie şi 
educație civică, geografie; 

 Reprezentanţii mediului rural, unanim, au susţinut iniţiativa 
abordării tematicii interculturale la orele de clasă, propunînd chiar 
crearea unui compartiment special în curricula; 

 Profesorii din toate localităţile au menţionat importanţa 
activităţilor extra-curriculare în realizarea educaţiei interculturale; 

 Profesorii din toate localităţile, au afirmat că sunt interesaţi şi 
doresc să participe la activităţi de instruire în cadrul cărora va fi 
abordată tematica interculturală; 

 Toţi inspectorii şcolari intervievaţi au accentuat importanța şi 

Ținta 
(target) 

 Cel puțin 100 de profesori participanți la atelierele de instruire în 
cadrul proiectului și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile ICE 
și au organizat sesiune de informare pentru colegii lor/cadre 
didactice; 

 Cel puțin 120 de profesori și-au îmbunătățit cunoștințele și 
abilitățile cu privire la competențe interculturale;  

 Cel puțin 20 de inspectori școlari și persoane din administrația 
școlii și-au îmbunătățit cunoștințele în  ICE și a instrumentelor de 
monitorizare a competențelor interculturale;  

 80 de profesori participă în cursurile de formare continuă în 
dezvoltarea competenței interculturale la disciplinele de 
Educație Civică și Istorie organizate de IȘE; 

 Cel puțin 200 de părinți sunt conștienți și consideră importantă 
educația interculturala pentru copiii lor; 
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actualitatea educaţiei interculturale, menţionînd intensificarea în 
ultima perioadă a eforturilor orientate spre promovarea ei.  

 Toţi inspectorii şcolari intervievaţi au menționat necesitatea unor 
activităţi de instruire/formare, axate pe problematica 
interculturală. Realizarea lor presupune dezvoltarea 
curriculumurilor de discipline şi elaborarea, concretizarea 
statutului componentei interculturale în cadrul lor; 

 Reprezentanții Ministerului Educației consideră importantă (chiar 
primordială) intervenţia ONG-urilor în ce priveşte formarea 
cadrelor didactice pe segmente concrete, printre care ar fi şi 
educaţia interculturală; 

 Institutul de Științe ale Educației salută introducerea în programul 
şcolar a disciplinei opţionale cu titlu de Educaţie Interculturală; 

 Reieşind din opiniile exprimate de către părinţii din raioanele 
cuprinse de proiectul Dialog Intercultural, constatăm că toţi 
părinţii susţin necesitatea realizării activităţilor culturale extra-
curriculare. Cu toate acestea însă, necesitatea realizării unor 
activități culturale axate pe diversitatea etnică; 

 Majoritatea absolută a tinerilor doresc să cunoască mai mult 
despre elemente ale educației interculturale. 

 40 ateliere de instruire privind educația interculturală organizate 
pentru copiii și tinerii din regiunile proiectului;  

 Cel puțin 90 de participanți la activitățile proiectului au devenit 
voluntari în organizațiile partenere locale și ajută în organizarea 
activităților ICE; 

 80 de sesiuni de informare organizate de către voluntarii din 
regiunile proiectului;  

 Cel puțin 400 de copii și tineri implicați activ în discuțiile de după 
proiecțiile de film;  

 Cel puțin 300 de copii și tineri și-au îmbunătățit cunoștintele în 
ICE, ca urmare a participării la activitățile de follow-up organizate 
de participanții Schimburilor Interculturale; 

 Cel puțin 40 de articole, legate de dialog intercultural postat pe 

blogul proiectului și pagina de Facebook;  

 500 de pliante (materiale promoționale) pe teme interculturale 

elaborate și diseminate în localitățile proiectului; 

 Cel puțin 4 emisiuni TV și radio organizate la posturi naționale și 

locale de televiziune legate de dialogul intercultural și educația 

interculturală. 
 

6.  Dezvoltarea competentei 
interculturale in rândul 
cadrelor didactice in 
instituții de învățământ 
preuniversitar prin 
organizarea a 30 de 
ateliere de educație 
interculturala si a 60 de 
sesiuni de informare 
pentru părinți. 

Ianuarie-decembrie Resurse umane: 
5 coordonatori locali 
7 formatori naționali 
Resurse financiare: 
4690 Euro (PCF) 

Nr. de cadre didactice care 
beneficiază de instruiri 
Nr. de ateliere organizate pentru 
profesori 
Nr. de sesiuni de informare 
organizate de profesori pentru colegii 
de breasla 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

6 organizații 
locale din Bălți, 
Edineț, Soroca, 

Ungheni, Cahul si 
Cimișlia 

7.  Crearea unui Ghid 
Auxiliar de formare a 
competentei 
interculturale pentru 
profesorii de științe socio-
umaniste 

Aprilie Resurse umane: 
10 autori 
(ProDidactica) 
1 formator național 
CNTM 
Resurse financiare: 
15474 Euro 

Ghidul editat  
 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Centrul 
Educațional 
ProDidactica 

8.  Crearea unui curs de 
formare continua pentru 
profesorii de istorie si 

Februarie - Martie Resurse umane: 
6 autori (ISE) 
4 formatori (ISE) 

Programul analitic al instruirii 
elaborat 
80 de profesori au participat in cursul 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Institutul de 
Stiinte ale 
Educatiei 
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educatia civica din R. 
Moldova in parteneriat cu 
Institutul de Stiinte ale 
Educatiei (ISE) 

 
Resurse financiare: 
3895 Euro (PCF) 

de formare continua 

9.  Instruirea inspectorilor 
scolari in domeniu 
monitorizarii dezvoltarii 
competentei 
interculturale in scoli 

Martie Resurse umane: 
2 formatori nationali 
Echipa de proiect (2 
persoane) 
Resurse financiare: 
2657 Euro (PCF) 

20 de inspectori scolari instruiti 
Matrice de evaluare si monitorizare a 
competentei interculturale  

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Echipa de 
formatori 

nationali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

10.  Organizarea a 40 ateliere 
de educatie interculturala 
si a 80 de sesiuni de 
informare pentru tineri 

Ianuarie-decembrie Resurse umane: 
7 coordonatori locali 
7 formatori nationali 
14 voluntari locali 
 
Resurse financiare: 
8250 Euro (PCF) 

Minim 140 tineri sunt instruiti in 
ateliere de lucru 
Aproximativ 1600 de tineri participa 
in sesiunile de informare 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

11.  Organizarea a 80 de 
proiectii de film cu 
tematici relationate 
dialogului intercultural si 
sesiuni de dezbatere a 
subiectelor abordate 

Ianuarie-decembrie Resurse umane: 
7 coordonatori locali 
14 voluntari 
 
 

Aproximativ 1600 de copii participa 
in proiectiile de film si dezbateri 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

12.  Organizarea unei 
Conferinte Nationale 
pentru profesori pentru 
impartasirea bunelor 
practici si a strategiilor de 
integrare a educatiei 
intercultural in curricula 
nationala 

Septembrie – 
Decembrie 

Resurse umane: 
7 coordonatori locali 
2 formatori nationali 
 
Resurse financiare: 
1390 Euro (PCF) 

35 de profesori participa in cadrul 
conferintei 
1 raport generat pe baza celor 
discutate in cadrul conferintei 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

13.  Organizarea a doua 
schimburi interculturale 
in Trogen, Elvetia (80 de 
tineri participanti) 

Aprilie-Noiembrie Resurse umane: 
12 facilitatori 
1 coordonator de 
schimb 
 
Resurse financiare: 
30 800 (PCF + taxele de 
participare) 

80 de tineri participa in cadrul 
schimburilor interculturale 
Minim 30 de activitati de follow-up 
organizate de participantii in 
schimburile interculturale 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

14.  Organizarea unei scoli de 
vara ”Uniti prin 

Iulie – August Resurse umane: 
4 formatori 

35 de tineri participa in scoala de 
vara 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 
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diversitate” cu partic 
iparea a 35 de tineri din 
Chisinau, Balti, Edinet, 
Soroca, Ungheni, Cahul si 
Cimișlia 

3 voluntari 
2 persoane din echipa 
de proiect 
 
Resurse financiare: 
13360 Euro (PCF + 
taxele de participare) 

 Moldova Intercultural in 
Moldova 

15.  Organizarea a 8 
evenimente de teatru 
social in fiecare regiune 
de implementare 

Martie – Noiembrie Resurse umane: 
2 formatori 
15 voluntari 
 
Resurse financiare: 
3760 EUR 

8 evenimente organizate 
Minim  400 de spectatori ai 
reprezentațiilor 

Echipa Dialog 
Intercultural in 

Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural in 
Moldova 

16.  Creșterea gradului de 
conștientizare prin 
organizarea a cel putin 4 
emisiuni TV  sau radio pe 
tema dialogului 
interculturale de către 
coordonatori locali și 
participanții proiectului 

Ianuarie - 
Decembrie 

Resurse umane: 
Echipa proiectului 
Coordonator 
comunicare 

4 emisiuni TV și radio 
 

Echipa Dialog 
Intercultural în 
Moldova 

Partenerii locali ai 
proiectului Dialog 

Intercultural în 
Moldova 

Obiectivul 4: Dezvoltarea instrumentelor pentru validarea competențelor pentru angajare. 

Rezultatul 4.1 Dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor. 
Rezultatul 4.2 Fortificarea centrelor de instruire și certificare a competențelor obținute într-un cadru non formal. 
Rezultatul 4.3 Promovarea Youthpass, pentru competențele dezvoltate non formal. 

Indicator inițial (baseline)  Raport privind practicarea dual training și ucenicie 
nu există 

Ținta 
(target) 

 Raport privind impactul uceniciei și dual trening asupra 
angajării tinerilor elaborat  

 

17.  Evaluarea practicilor de 
dual training și ucenicie 
din Republica Moldova și 
EU 

Mai   O propunere de politică elaborată  Secretar General Resurse interne 

 

 Prioritatea II: DREPTURILE TINERILOR ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Obiectivul 1: Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor. 

Rezultatul 1.1: Implicarea tinerilor în procesul decizional. 
Rezultatul 1.2: Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor. 
Rezultatul 1.3: Creșterea mobilității tinerilor. 

Indicator inițial (baseline)  CNTM nu este acreditat 

 Nu există un program de promovare a beneficiilor 

Ținta 
(target) 

 CNTM este acreditat și oferă carnete și încheie contracte de 
voluntariat. 
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tinerilor de a face voluntariat  

 Numărul voluntarilor în cadrul CNTM – 2 

 Nu există un program de voluntariat aprobat  

 Plan outreach pentru promovarea voluntariatului 
în rândul tinerilor nu există  

 Elaborarea și implementarea a unui program de promovare a 
voluntariatului în rândul organizațiilor de tineret  

 Numărul voluntarilor în cadrul CNTM – 10 

 CNTM aproba un program de voluntariat 

 Plan outreach pentru promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor aprobat și funcționabil   

 
 

Nr. 
d/o 

Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

18.  
 

Dezvoltarea și fortificarea 
comisiilor consultative de co-
management la nivel local 

Ianuarie-Decembrie   Fortificarea 5 comisii de co-
management 

 Crearea a 10 comisii consultative în 
10 raioane ale RM 

Secretar 
General  
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

MTS 
ALP 

19.  Reanimarea comisiei 
interguvernamentale cu privire 
la implementarea politicilor de 
tineret 

Ianuarie-Decembrie    Facilitarea organizării a cel puțin 2 
ședințe ale comisiei  

  

Secretar 
General  
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

Guvernul 
RM 
MTS 

20.  Obținerea acreditării de 
instituție gazdă a activităților de 
voluntariat  

Ianuarie-decembrie   CNTM este acreditat  

 Sunt aprobate formele fit de 
contract de voluntariat  

 Este instituit și funcționabil registru 
voluntarilor în cadrul organizației  

Secretar 
General  
Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională  

- 

21.  CNTM promovează participarea 
tinerilor în calitate de voluntari 
atât în cadrul organizației cât și 
întreg sectorul asociativ 

Ianuarie-decembrie   Programul de voluntariat în cadrul 
CNTM instituit  

 Direcțiile din cadrul secretariatului 
dispun de voluntari 

 Outreach plan pe promovarea 
voluntariatului elaborat și aprobat  

Secretar 
General  
Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 
Coordonator 
Comunicare  

- 

Obiectivul 2: Respectarea drepturilor tinerilor 

Rezultatul 2.1: Diminuarea discriminării tinerilor 
Rezultatul 2.2: Promovarea modului sănătos de viață. 
Rezultatul 2.3: Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor. 

Indicator inițial (baseline)  Nu există o cercetare cu privire la drepturile 
tinerilor în Republica Moldova  

 Nu există o evaluare a cazurilor de discriminare a 
tinerilor pe bază de vârstă  

 Programele de tineret nu sunt bazate pe date 

Ținta 
(target) 

 Studiu cu privire la importanța promovării drepturilor tinerilor în 
procesul implementării politicilor de tineret elaborat și promovat  

 Raportul de evaluare privind discriminarea tinerilor pentru anul 
2014 elaborat 

 10 politici de tineret sunt dezvoltate în baza datelor statistice și 
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statistice și nu sunt orientate spre promovarea 
drepturilor tinerilor  

situației reale a tinerilor din localități  

 

22.  Elaborarea unui studiu cu privire 
la importanța promovării 
drepturilor tinerilor în procesul 
implementării politicilor de 
tineret 

Mai    Organizarea a cel puțin 5 consultări 
cu principalii stakeholderi din 
sector 

 Studiul este elaborat și prezentat 
public  

Secretar 
General 

Coordonator 
M&E 

Consiliul 
Anti-

discriminare 
Coaliția Ne-
discriminare  

23.  Raport de evaluare a situației cu 
privire la discriminarea pe bază 
de vârstă în Republica Moldova 

Septembrie    Cercetarea a cel puțin două studii 
de caz privind discriminarea 
tinerilor în bază de vârstă  

 Raportul de evaluare pentru anul 
2014 elaborat  

Secretar 
General 

Coordonator 
M&E 

Coordonator 
Politici de 

Tineret 

Consiliul 
Anti-

discriminare 
Coaliția Ne-
discriminare 

24.  Campanie de promovare a 
drepturilor tinerilor și a datelor 
statistice, veridice și pertinente  
în procesul de implementare a 
politicilor de tineret 

Mai – Decembrie   Organizarea a min 10 ședințe de 
lucru cu lucrătorii de tineret, tineri 
și decidenți politici  

 Organizarea dezbaterilor publice cu 
privire la necesitatea orientării 
politicilor de tineret spre 
promovarea drepturilor tinerilor, 
organizarea structurată a acțiunilor 
în baza datelor statistice și evidență  

MTS 
UNFPA 

YFJ 

MTS 

25.  Participarea la evenimente ale 
OM și alte organizații privind 
modul sănătos de viață  

Ianuarie – Decembrie    Participarea la cel puțin 10 
evenimente naționale și locale 
privind modul sănătos de viață 

OM  -  

Obiectivul 3: Facilitarea incluziunii sociale a tinerilor 

Rezultatul 3.1: Incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și a celor afectați de migrație. 
Rezultatul 3.2: Promovarea diversității culturale. 
Rezultatul 3.3: Promovarea votului la 16 ani. 

Indicator inițial (baseline)   Ținta 
(target) 

  
 

 

26.  Dezvoltarea parteneriatului cu 
Tarna Rom si implicarea a minim 
15 tineri romi in activitățile 
proiectului Dialog intercultural 
in Moldova 

2015 Resurse umane: 
2 reprezentanți Tarna Rom 
7 coordonatori locali 
 
Resurse financiare: 
1760 Euro (PCF) 

 15 tineri romi implicați în 
activitățile proiectului Dialog 
intercultural in Moldova 

 Minim 20 de vizite si întâlniri in 
comunitățile de romi din cele 7 
regiuni de implementare a 
proiectului 

Echipa Dialog 
Intercultural 
in Moldova 

Tarna Rom 
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27.  Minim 4 emisiuni radio în limba 
Romani pe aspecte ale educației 
interculturale organizate de 
reprezentanții Tarna Rom 

ianuarie – decembrie Resurse umane: 
2 reprezentanți Tarna Rom 
Coordonator comunicare 

 4 emisiuni radio realizate Echipa Dialog 
Intercultural 
în Moldova 

Coordonator 
Comunicare 

CNTM 

Tarna Rom 

Obiectivul 4: Facilitarea angajării tinerilor 

Rezultatul 4.1: Asigurarea muncii decente 
Rezultatul 4.2: Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. 
Rezultatul 4.3: Promovarea stagiilor de practică plătite. 

Indicator inițial (baseline)   Ținta 
(target) 

  
 

 

28.  Elaborarea a minim 2 programe 
tip privind integrarea stagiilor 
de practică plătite în mediul 
privat 

Septembrie   Programe privind stagiile plătite 
în cadrul mediului de afaceri 
privat, ZEL și PI. 

Secretar 
General 

Coordonator 
Politici de 

Tineret 

MTS 
JCI Moldova  

 

Prioritatea III: DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI INIȚIATIVELOR DE TINERET 

Obiectivul 1: Consolidarea capacităților organizaționale 

Rezultatul 1.1: Consolidarea capacităților organizațiilor membre. 
Rezultatul 1.2: Dezvoltarea capacităților de bună guvernare și M&E ale organizațiilor membre. 
Rezultatul 1.3: Dezvoltarea capacităților de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre. 

Indicator inițial (baseline) • 57,9% din organizațiile membre evaluate dispun de 
un plan strategic; 

• 52,6% din organizațiile membre evaluate dispun de 
un plan anual detailat de activități; 

 26,3% din organizațiile evaluate adoptă bugetul 
odată cu planul strategic; 

 15,8% din organizațiile evaluate dispun de strategii 
de colectare de fonduri. 

Ținta 
(target) 

 67,9% din organizațiile membre evaluate dispun de un plan 
strategic; 

 62,6% din organizațiile membre evaluate dispun de un plan anual 
detailat de activități; 

 36,3% din organizațiile evaluate adoptă bugetul odată cu planul 
strategic; 

 25,8% din organizațiile evaluate dispun de strategii de colectare de 
fonduri. 

 

Nr. 
d/o 

Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

29.  
 

Vizite de studiu și diseminare a 
informației privind utilizarea 

motorului de evaluare on-line  
Ianuarie - Mai 

Transport 
Laptop  
Birotică 

20 organizații au fost instruite cum să 
utilizeze motorul de evaluare on-line. 

Coordonator 
Dezvoltare 

Instituțională 
 

30.  
Întâlniri cu organizații non-
membre CNTM cu scopul 

Ianuarie - Decembrie 
Transport  

Laptop 
-20 organizații de tineret non-
membre; au fost familiarizate cu 

Coordonator 
Dezvoltare 
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promovării aderării la CNTM Cheltuieli de comunicare activitățile CNTM; 
-5 organizații de tineret au depus 
dosarul pentru a deveni membri 
CNTM. 

Instituțională; 
Membri de 

birou 

31.  

Program de Mini-granturi 
pentru consolidarea 

capacităților instituționale ale 
organizațiilor de tineret 

Iulie - August 
Fond de Grant 

Cheltuieli de comunicare 

-Cel puțin 30 de aplicații la program. 
-20 organizații de tineret au beneficiat 
de suport financiar; 

 

Coordonator 
Dezvoltare 

Instituțională 

Ministerul 
Tineretului și 
Sportului din 

Moldova 

32.  
Conferința Națională a 

Organizațiilor de Tineret 
Noiembrie 

Chirie săli 
Onorariu experți 

Cazare  
Alimentare 

Birotică 
Transport 

- 60 de participanți au beneficiat de 
instruiri; 

- Cel puțin 45 de organizații au delegat 
reprezentanți la Conferință; 

 

Secretariat 
CNTM;  

Membri de 
birou 

Ministerul 
Tineretului și 
Sportului din 

Moldova 

Obiectivul 2: Sporirea funcționalității operaționale ale CNTM 

Rezultatul 2.1: Dezvoltarea expertizei în cadrul echipei CNTM. 
Rezultatul 2.2: Elaborarea documentelor de organizare internă. 
Rezultatul 2.3: Dezvoltarea și promovarea rețelei și suport metodologic CNTM 
Rezultatul 2.4: Asigurarea viabilității financiare CNTM. 

Indicator inițial (baseline)  Politica de securitate a datelor și programul de 
voluntariat necesită a fi elaborate și 
implementate.  

 Nu există voluntari în echipa secretariatului.  

 Instruiri ocazionale pentru membrii secretariatului 

 Echipa de traineri CNTM (PoT) nu dispune de 
toate documentele de organizare internă. 

 Teambuilding pentru echipă în mod hazardat 

Ținta 
(target) 

 Politica de securitate a datelor și programul de voluntariat 
elaborate și aprobate.  

 În fiecare departament să existe câte un voluntar.  

 Cel puțin câte o instruire pentru fiecare membru a secretariatului 

 Echipa de traineri CNTM(PoT) dispune de toate documentele de 
organizare internă. 

 Calendar pentru team building stabilit cu cel puțin 4 sesiuni pe 
an.   

 

Nr. 
d/o 

Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

33.  
 

Elaborarea și aprobarea 
documentelor de uz intern ale 

CNTM 
Ianuarie – Mai   

 Politica de securitate a datelor 
elaborată și aprobată; 

 Regulament de funcționare a 
Comisiei de Cenzori. 

Coordonator 
Dezvoltare 

Instituțională; 
Membri de 

birou. 

FHI 360 
Moldova 

34.  
Implementarea programului de 

voluntariat 
Ianuarie – Decembrie 

Spațiu de lucru pentru 
voluntari. 

 Cel puțin câte un voluntar pentru 
fiecare direcție.  

Secretariat 
CNTM 

- 

35.  
Instruiri pentru fiecare membru 

al secretariatului 
Ianuarie - Decembrie 

Experți/traineri;  
Cheltuieli de deplasare.  

 Fiecare membru al Secretariatului 
a beneficiat de cel puțin o sesiune 
de instruire legată de direcția în 
care își desfășoară activitate 

Secretar 
General,  

Membri de 
birou.  

- 
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36.  
Instituționalizarea echipei de 

traineri CNTM (PoT) 
Ianuarie - Martie  

 Regulament intern de funcționare 
elaborat;  

 Plan de acțiuni PoT elaborat; 

 Componența nominală a PoT este 
plasată pe site-ul CNTM; 

 Instruirea echipei PoT; 

 Noi membri PoT recrutați.  

Coordonator 
PoT,  

Secretar 
General,  

Membru de 
Birou 

- 

37.  
Team building pentru echipa 

CNTM  
Ianuarie - Decembrie  

- Cel puțin câte un teambuilding pe 
trimestru.  

- Cel puțin un teambuilding în afara 
țării.  

Membri de 
Birou, 

Secretar 
General 

- 

 

Prioritatea IV: POLITICI DE TINERET 

Obiectivul 1: Formarea spiritului civic și sporirea calității serviciilor de tineret. 

Rezultatul 1.1: Evaluarea și monitorizarea politicii de tineret. 
Rezultatul 1.2: Sporirea capacității lucrătorilor de tineret. 

Indicator inițial 
(baseline) 

 Ținta 
(target) 

 

 

Nr. 
d/o 

Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

38.  
 

Academia Lucrătorului de 
Tineret, ediția a III-a 

Martie-decembrie  

1. Parteneri și donatori identificați 
pentru implementare proiectului 

2. 4 module de training realizate 
3. 1 vizita internațională de studiu 

realizată în Romania 
4. 30 lucrători de tineret capacitați 

Coordonatorul 
Politici de 
Tineret 

MTS 
 

39.  
Standardul Ocupațional al 

Lucrătorului de Tineret 
Ianuarie-decembrie  

1. Standard ocupațional elaborat și 
aprobat. 

2. Vizita de studiu la Consiliul 
Federal al Tineretului din Austria 

3. Vizita de studiu la Schultz 
Consulting Romania 

4. Nr. lucrătorilor de tineret 
informați despre document. 

Coordonatorul 
Politici de 
Tineret și 
board 

MTS 
Pro Comunitate; 

Consiliul Federal al 
Tineretului din 

Austria. 

Obiectivul 2: Promovarea politicii europene de tineret. 

Rezultatul 2.1: Dezvoltarea cooperării internaționale. 
Rezultatul 2.2: Promovarea programelor europene de tineret. 
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Indicator inițial 
(baseline) 

 Ținta 
(target) 

 

 

Nr. 
d/o 

Activitatea Perioada Resurse necesare Indicatori de realizare Responsabil Parteneri 

40.  
 

      

41.        

42.        

Obiectivul 3:  Monitorizarea și evaluarea politicilor/activităților de tineret, 

Rezultatul 3.1: Monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret. 
Rezultatul 3.2: Analiza și evaluarea politicilor cu impact semnificativ asupra tinerilor.   

Indicator inițial 
(baseline) 

 Ținta 
(target) 

 

 

43.        

44.        

45.        

46.        

 


