
 

 

REGULAMENT 

„Fondul pentru Participare” CNTM 

 
I. Considerații Generale 

 

1. Consiliul Național al Tineretului din Moldova susține participarea tinerilor la procesul 

electoral și consideră necesară asigurarea posibilității ca aceștia să își realizeze în mod 

efectiv dreptul la vot. 

2. Fondul pentru participare reprezintă un instrument de promovare a participării tinerilor 

la alegeri cât și de susținere a acestora în realizarea drepturilor sale. 

3. Fondul pentru participare se formează ca urmare a donațiilor colectate pe un cont 

bancar special, destinat în exclusivitate fondului.  

4. Beneficiari ai fondului de participare pot fi elevii, studenții și masteranzii încadrați în 

sistemul de învățământ național, care își fac studiile la una din instituțiile de 

învățământ din mun. Chișinău și își au reședința într-o altă localitate decât cea în care 

își face studiile. 

 

II. Procesul de formare a resurselor Fondului  

 

5. Resursele Fondului pentru Participare CNTM se formează în baza donațiilor voluntare 

pe contul asociației. 

6. Donatori ai Fondului pentru Participare CNTM poate fi orice persoană fizică sau 

persoană juridică din Republica Moldova sau de peste hotarele ei. 

7. Pentru a dona persoana fizică sau juridică urmează să transfere suma pe care 

intenționează să o ofere pe contul bancar special creat în acest sens cu mențiunea 

„donație pentru Fondul de Participare”. 

8. Resursele cumulate ca urmare a donații se vor afla pe un singur cont, iar Consiliul 

Național al Tineretului urmează să asigure publicitatea și transparența resurselor 

cumulate. 

9. Fiecare donator are dreptul să își păstreze, față de terți, secretă identitatea cât și 

faptul că a donat. 

 

III. Distribuirea către beneficiari a resurselor Fondului 

 

10.  Pentru a beneficia de resursele fondului studentul urmează să se înregistreze în 

prealabil cu cel puțin 2 zile înainte de alegeri.  

11.  Formularul de înregistrare urmează să conțină în mod obligatoriu: Numele și 

Prenumele solicitantului, instituția de învățământ, localitatea unde își are viza de 

reședință, suma călătoriei tur-retur (în conformitate cu tarifele gării). 

12.  Toate datele obținute ca urmare a procesului de înregistrare sunt confidențiale, 

accesul la acestea se permite doar persoanelor implicate în proces din cadrul CNTM 

care activează în conformitate cu Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal 

a organizației, accesul unor terțe persoane se permite doar în cazurile expres prevăzute 

de legislația națională. 



 

13.  Selectarea beneficiarilor se va face pe baza  numărului de înregistrare pe care îl are, 

ținându-se cont de resurse financiare disponibile. 

14. Solicitantul urmează a fi anunțat în cel mai scurt timp posibil că poate beneficia de 

resursele fondului, odată ce pe contul bancar sunt suficiente resurse financiare pentru 

ai acoperi cheltuielile de transport.    

15. Pentru a beneficia de resursele fondului solicitantul urmează să semneze o declarație 

pe proprie răspundere model tip (anexa 1), în care urează să fie indicat traseul pe care 

urmează să îl parcurgă în ziua alegerilor. 

16.  După exercitarea dreptului de vot, solicitantul urmează în decurs de 3 zile să prezinte 

tichetul de călătorie (cel puțin într-o direcție) și copia buletinului de identitate 

(inclusiv a fișei) realizată după ziua alegerilor, în caz contrar beneficiarul urmează să 

ramburseze suma de bani primită. 

 

IV. Dispoziții Finale 

 

17.  Consiliul Național al Tineretului din Moldova se obligă să asigure un nivel înalt de 

transparență cât și publicitatea procesului de colectare și de distribuire de resurse în 

cadrul Fondului. 

18.  CNTM va elabora la sfârșit un raport financiar ce va conține datele cu privire la numărul 

de donatori, valoarea totală a donațiilor, numărul de beneficiari, alte date relevante. 

19.  Scopului Fondului de Participare este crearea condițiilor pentru tinerii din Republica 

Moldova de a participa la alegeri, indiferent de opțiunea lor politică.  

20.  Orice resurse acumulate și neutilizate în alegeri vor fi utilizate pentru realizarea 

campaniilor de informare a tinerilor privind participarea.     

 

 

 

 

 

 

 

 


