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Prezentul raport este bazat pe direcţiile de activitate, scopurile, obiectivele, precum şi 
indicatorii de succes prevăzute în Strategia CNTM 2009 – 2013, aprobată de Adunarea Generală 
din 2 Mai 2009 şi în baza Planului de Acţiuni 2012 aprobat la Adunarea Generală din 17 
decembrie 2011. 

La realizarea activităţilor în perioada de raportare, CNTM a beneficiat de suportul şi asistenţa 
diferitor instituţii şi organizaţii, în particular:  

Instituţii donatoare: Fundaţia Elveţiană pentru Copii “Pestalozzi”, Balkan Trust for Democracy, 
Black Sea Trust for Regional Cooperation, FHI360 USAID, Ministerul Tineretului şi Sportului, Civil 
Rights Defenders, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, Parteneriatul European 
pentru Democrație.   

Parteneri: Coaliția Voluntariat, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte ”Coaliţia 2009”, 
Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul ONG, Forumul Societății Civile din Parteneriatul 
Estic, Coaliţia Nediscriminare, Parlamentul R. Moldova, Ministerul Tineretului și Sportului, 
Ministerul Educației, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Comisia Europeană.   

 
ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

Responsabili: Dorin Curoşu / Ana Condrat 
 
1. 1 Scopul: Susţinerea organizaţiilor membre 
1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 
 
Activitatea 1. Training-uri pentru OM  
Descrierea: CNTM s-a implicat activ in rol de Co-Organizator al Conferintei Internationale 
Perforum. O conferinta organizata in colaborare cu AIESEC Moldova. Scopul conferinței a fost  
educarea și dezvoltarea ONG pe segmentul de managementul performanței organizational și al 
membrilor, cit și setarea criteriilor de performanță organizaționali.  
 
De asemenea, în cadrul SNV, CNTM a organizat împreună cu Compania Amplica un training cu 
privire la administrarea unui blog.  
 
Rezultate:  
 24 ONG, aproximativ 100 de participanti implicati ca delegati la prima zi al proiectului, 

Forumul Perforum organizat in incinta Hotelului Leogrand, partener de proiect. Ca 
moderator al Forumului fiind unul din membrii de birou CNTM  - Doru Curoșu. 

 A 2-a parte a proiectului fiind o conferinta de 3 zile inafara orasului care a adunat peste 80 
de delegati nationali cit si internationali. 65 de delegati membri OM precum: ProPlus, 
AIESEC, BEST, Media Point, Cultura Noua, CTJM, JAM, Youth For Understanding, Y-Peer, JEF, 
Senatul Studentesc ASEM, Liga Tineretului, Alianta Studentilor din Moldova, precum si 
Reprezentanti JCI, CNTM, Hai Moldova, Oberliht, Tendo, Academia Ideilor si IDIS Viitorul. 

 16 delegati internationali, din tari precum: Slovacia, Portugalia, Nigeria, Hong Kong, China, 
Japonia, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Romania. 

 Sesiuni precum: Personal Leadership, Self Discovery, Team Work & Team Building, 
Performance Management cu Adrian Brudan (expert roman in managementul performantei si 
indicatori de performanta), Good Case Practices in Organisational Performance, Performance 
Management Guideliness etc. 

 
Activitatea 2. Oferirea suportului logistico-informativ OM 
Descrierea: Activitatea a fost realizată prin expedierea de e-mailuri, site funcţional, întruniri, 
ședințe și alte modalităţi. Totodată, în cadrul diverselor întruniri, ședințe, conferințe, forumuri 
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etc. la care a participat biroul executiv, în cadrul lucrărilor tematice au fost menționate și 
promovate organizațiile membre active în domeniile respective. 
Rezultate: Toate aceste activități au avut ca scop sporirea gradului de comunicare între 
organizațiile membre, promovarea organizațiilor membre în comunitatea donatorilor, instituțiilor 
publice și altor organizații de tineret, precum și creșterea vizibilității OM.  
 
Activitatea 3. Facilitarea accesului la informaţie despre OM 
Descrierea: site-ul www.cntm.md a fost modificat, iar intranetul a devenit funcționabil. Toate 
materialele de lucru interne ale CNTM sunt plasate pe site. Fiecare OM are un cont separat pe 
site, pentru a putea utiliza intranetul.  
Rezultate:  

 www.cntm.md este mai accesibil pentru OM 
 Intranetul este funcționabil 
 Fiecare OM are un cont separat pe pagina CNTM și poate face modificări individual la 

descrierea organizației.  
 
Activitatea 4. Organizarea întâlnirilor periodice intre OM, participarea în activităţi comune  
Descrierea: Membrii de Birou au organizat 5 întâlniri cu OM, in cadrul cărora s-a discutat despre 
activitățile curente ale organizațiilor, problemele pe care le au și mecanismul prin care CNTM se 
poate implica în acest proces.   
Rezultate:  

 5 întâlniri cu OM cu referire la intensificarea procesului de coopare între Echipa CNTM și 
OM.  

 
Activitatea 5. Consolidarea comunicarii intre Birou si OM 
Descrierea: Newsletter-ul este expediat regulat, saptaminal catre OM, cat si multe alte 
oportunitati expediate prin mail, facebook si site OM si reprezentantilor acestora. Acesta include 
oportunitățile de participare, publicațiile recente ale CNTM, anunțuri din partea OM, precum și 
ultimele noutăți plasate pe site-ul www.cntm.md  
Rezultate:  

 Promovarea regulata si expedierea Newsletter-lor catre OM 
 Distribuirea oportunităților și anunțurilor între OM.  
 Draft al Strategiei de comunicare 

 
1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 
de lungă durată între OM 
 
Activitatea 4. Organizarea întâlnirilor periodice intre OM, participarea în activităţi comune  
Descrierea: 4 Membri de Birou au oranizat întâlniri cu OM, in cadrul cărora s-a discutat despre 
activitățile curente ale membrilor, problemele pe care le au și mecanismul prin care CNTM se 
poate implica în acest proces.   
Rezultate:  

 70% din OM s-au întâlnit cu Membrii de Birou pentru a discuta pe subiecte specifice ce țin 
de conolidarea comunicării între OM-Om și Birou-OM.  

 
Activitatea 5. Consolidarea comunicarii intre Birou si OM 
Descrierea: împreună cu Secretariatul, a fost elaborat un instrument nou de comunicare cu OM – 
newsletter-ul, care este expediat săptămânal către membri. Acesta include oportunitățile de 
participare, publicațiile recente ale CNTM, anunțăuri din partea OM, precum și ultimele noutăți 
plasate pe site-ul www.cntm.md  
Rezultate:  

 Un nou instrument de comunicare săptămânal cu OM – newsletter 
 Promovarea procesului de comunicare la nivel de rețea 
 Distribuirea oportunităților și anunțurilor între OM.  

 

http://www.cntm.md/
http://www.cntm.md/
http://www.cntm.md/
http://www.cntm.md/
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1.1.3. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 
de lungă durată între OM şi alte ONG-uri la nivel naţional şi internaţional 
 
Activitatea 6. Vizite de studiu între OM şi alte organizaţii / instituţii din domeniul tineret 
În perioada de raportare, această activitate nu a fost realizată.  
 
Activitatea 7. Distriuirea informaţiilor despre oportunităţile de participare la nivel naţional şi 
internaţional (pag. de internet, curierul YFJ)) 
Descrierea: OM primesc săptămânal courrierul din partea YFJ cu oportunitățile la nivel 
internațional, iar la nivel național CNTM distribuie noul său instrument de comunicare – 
newslleter-ul.  
Rezultate:  

 2 instrumente de promovare a oportunităților naționale (newsletter-ul) și internaționale 
(courierul YFJ).  

 Nivelul de receptivitate a OM la aceste oportunități rămâne a fi scăzut.  
 

Activitatea 8. Delegarea reprezentantilor OM in cadrul diferitor activitati nationale si 
inernationale si facilitarea stabilirii noilor parteneriate. 
Descrierea: Masa Rotunda 20 ianuarie 2012 - organizate  cu  prilejul lansarii  Raportului  de 
 monitorizare  a transparentei decizionale in cadrul  organelor  centrale de specialitate ale 
administratiei publice (iulie-decembrie 2011), 
Rezultate: ideintificarea insituțiilor publice care promovează transparența.  
 

Activitatea 9. Program de stagii internaţionale între organizaţiile de tineret din Europa de Est şi 
Uniunea Europeană 
Partenerii din Finlanda nu au finanțat această activitate, din care cauză nu a fost realizată.  
 

1.2. Scop: Susţinerea organizaţiilor de tineret non-membre CNTM din R.M. 
1.2.1. Obiectiv: De a oferi consultaţii privind sectorul asociativ şi politici de tineret 
 
Activitatea 10. Oferirea consultanței si asistenţei organizaţiilor de tineret  
Activitatea este reflectată în Raportul Secretariatului.  
 
Activitatea 11. Consultarea organizatiilor de tineret in realizarea / modificarea politicilor de 
tineret  
Descrierea: Reprezentantul BE – Radu Croitoru şi membrul secretariatului – Alexa Petrov au 
participat la o masă rotundă a ONG-urilor din raionul Străşeni, desfăşurată în cadrul Consiliului 
Raional Străşeni, unde s-a discutat despre dreptul societăţii la participare. În cadrul întrunirii 
reprezentanţii CNTM-ului au vorbit despre organele de co-management, Alex prezentând 
experienţa din alte state, şi necesitatea înfiinţării acestor consilii la nivel regional. Pentru a 
reda o importanţă sporită acestui eveniment şi a asigura o reprezentativitaea mai largă s-a decis 
unanim că va fi organizată în data de 20 mai, o întrunire similară cu participarea a unui număr 
mai mare a reprezentanţilor APL-ului şi ONG-urilor din raion. 
 
La acest moment, CNTM oferă asistență pentru 5 raioane (Ialoveni, Strășeni, Fălești, Ungheni și 
Cahul) în dezvoltarea politicilor de tineret la nivel local, în special în crearea structurilor de co-
management în aceste 5 raioane.  
 
Rezultate: promovarea principiului de co-management in domeniul politicilor de tineret la nivel 
local.  
 
1.2.2. Obiectiv: De a consolida şi dezvolta capacităţile organizaţionale ale asociaţiilor de 
tineret din R.M. 
  
Activitatea 12. Activităţi de promovarea a aderării la CNTM  
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Descrierea: Promovarea on-line a oportunităţilor de aderare la CNTM -  www.civic.md, 
www.cntm.md, conturi de twitter şi facebook. Mediatizarea şi implementarea activităţilor CNTM 
a contribuit la creşterea interesului organizaţiilor de tineret de a deveni membri ai CNTM. 
Rezultate:  

 1 organizație de tineret a depus dosarul pentru a deveni membru al CNTM.  
 
Activitatea 13. Facilitarea comunicarii organizatiilor de tineret si realizarea activitatilor la 
nivel local si national cu implicarea\participarea acestora  
Descrierea:  
Rezultate:  
 

1.3. Scop: Crearea şi promovarea unei reţele de formatori 
1.3.1. Obiectiv: De a crea o baza de date a formatorilor 
Activitatea 14. Crearea echipei de formatori EFORT  
Membrul de Birou responsabil – Dorin Curoșu a lucrat la elaborarea strategiei pe directia data. 
Crearea echipei inca nu este posibila din lispsa de suport financiar.Totodata din lipsa unui plan 
de activitati si lipsa unei necesitati continuu echipa data nu pare relevanta la moment. Ca 
solutie, vom crea o retea de contacte de persoane care ar putea sa ne ajute atunci cind va fi 
nevoie. Pana la moment am apelat la suport extern cit si traineri din CNTM. 
 
Activitatea 15. Şedinte periodice ale echipei EFORT  
În perioada de raportare nu au fost realizate ședințe ale Echipei EFORT, deoarece aceasta încă 
nu a fost creată.  
 
1.3.2. Obiectiv: De a oferi instruire continuă formatorilor 
Nu au fost planificate activități pentru anul 2012.  
 
1.3.3. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil 
Activitatea 16. Delegarea si facilitarea participarii formatorilor in diferite retele internationale 
de profil  
În lipsa unei echipe de Formatori, delegări nu au fost realizate pentru aceștia.  
 

1.4. Scop: Dezvoltarea capacităţilor Biroului Executiv şi ale Secretariatului CNTM  
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile membrilor Biroului Executiv (BE) 
Activitatea 17. Şedinţe periodice ale BE  
Descrierea: au fost desfășurate 10 ședințe ale Biroului Executiv.  
Rezultate:  

 10 ședințe ale BE în care au fost luate decizii cu privire la activitatea CNTM 

 

Activitatea 18. Participarea MB în activităţi de consolidare a capacităţilor 

Descrierea: Mai mulți membri de Birou au participat la activități naționale și internaționale de 
consolidare a capacităților. De asemenea, Biroul participă activ la activități pentru a prezenta 
poziția CNTM pe anumite subiecte. Dorin Curoșu a participat la următoarele evenimente: 
Conferinta Internationala Perforum – 24-26 februarie, Conferinta Internationala “International 
Train the Trainers in Slovakia” 17-24 aprilie. De asemenea, MB au participat la Conferinta 
Internationala in Moldova “International Train the Trainers” 5-9 septembrie – in rol de trainer, 
Proiectul International, „Just Do It!” din 25 octombrie-6 noiembrie – in rol de trainer. 

Rezultate:  

 dezvoltarea abilităților de lucru în cadrul CNTM.  

 promovarea CNTM la nivel local cit si international, prin suportul informational oferit.  
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Activitatea 19. Team-building a Biroului şi Secretariatului 
Descrierea: au fost desfășurate 2 activități de team-building. Una din activități a fost orientată 
pe consolidarea comunicării între Birou și Secretariat, fiind desfășurată sub forma unei ședințe 
facilitate de către un expert extern.  
Rezultate:  

 2 team-building-uri desfășurate 
 
Activitatea 20. Definitivarea şi aprobarea noului Regulament intern al CNTM 
Regulamentul urmează a fi modificat după adoptarea noului Statut.  
 
Activitatea 21. Modificarea Statutului CNTM 
Descrierea: În perioada mai-noiembrie s-au desfășurat 4 ședințe a comisiei de modificare a 
statutului CNTM, activitea căreia a fost coordonată de către MB – Radu Coritoru. Comisia a 
elaborat un draft al noului statut. Toate modificările propuse de către comisie au fost dezbătute 
la o adunare cu OM, miercuri, 14 noiembrie. 
Rezultate:  

 4 ședințe a comisiei de modificare a statutului 
 O ședință cu OM în vederea dezbaterii noului statut 
 Draft final al noului statut gata de dezbaterea finală și adoptarea sa la AG din decembrie 

2012. 
 

 
Activitatea 22. Definitivarea şi aprobarea Strategiei de comunicare a CNTM  
Descrierea: A fost elaborată varianta preliminară a Strategiei de Comunicare. Coordonatorul 
responsabil de document a desfășurat o ședință de consultare cu OM, iar în prezent aceasta este 
restructurată, pentru a fi prezentată la AG din decembrie 2012.  
 
 
1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
Activitatea 23. Şedinţe săptămânale ale Secretariatului  
Descrierea: Secretariatul desfășoară ședințe săptămânale, ceea ce facilitează lucrul și 
comunicarea internă, inclusiv și cu Biroul Executiv. La majoritatea ședințelor Secretariatului 
participă și Președintele CNTM.  
Rezultate:  

 Ședințe săptămânale ale Secretariatului 
 

Activitatea 24. Elaborarea organigramei CNTM  
Descrierea: până la acest moment nu a fost elaborată Organigrama CNTM.  
 
Activitatea 25. Sporirea numărul angajaţilor în Secretariat  
Descrierea: Biroul și-a pus ca prioritate sporirea numărului persoanelor implicate în Secretariat, 
în special pe Direcțiile în care nu sunt proiecte în cadrul CNTM. Astfel, au fost angajați un 
Coordonator al Direcției pentru politici de tineret, precum și un nou Coordonator pe comunicare. 
Rezultate:  

 2 persoane noi-angajate în cadrul CNTM – Coordonator Direcție politici de tineret (full-
time) și Coordonator pe comunicare (part-time).  

 Aceștia sunt angajați instituționali, care nu sunt implicați pe proiecte specifice, ci direct 
pe prioritățile strategice pe care le are organizația.  

Pe termen mediu, Biroul planifică angajarea unui Coordonator responsabil de dezvoltarea 
instituțională a organizațiilor de tineret.  
 
Activitatea 26. Elaborarea instrumentelor de funcţionare eficientă a Secretariatului CNTM  
Descrierea: Secretarul General a elaborat Fișe de post pentru angajații CNTM. În prezent, este 
pus în discuție necesitatea unui Manual al Personalului, care să faciliteze managementului 
echipei CNTM.  
Rezultate:  
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 Fișe de post pentru angajații Secretariatului.  
 Lansarea discuțiilor asupra Manualului Personalului.  

 
1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 
Activitatea 27. Întălniri / şedinţe / discuţii cu finanţatori / potenţiali donatori  
Descrierea: a fost oranizată o ședință cu Ministerul Ceh de Externe, Oficiul ONU în Moldova, 
Comisia Europeană, Visegrud Fund.  
Rezultate:  

 4 contacte stabilite / consolidate cu donatori și parteneri strategici.   
 
 

Direcţia: Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Tineret 

Responsabili: Ecaterina Covali / Radu Croitoru 
 
2.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societăţii 
2.1.1. Obiectiv: De a promova participarea şi mobilitatea tinerilor 
 
Activitatea 28. Informarea periodica a tinerilor referitor la oportunităţile de mobilitate 
academică, profesională şi de voluntariat  
Descrierea: Transmiterea și redirectionarea de mesaje tangenţiale tematicii pe calea cntm-
yahoogroups, precum și paginii web. 
 
Activitatea 29. Realizarea unei instruiri pentru colaboratori / specialiştii de tineret din 30 
regiuni în în vederea reabilitări Consiliior Locate de Tineret  
Descrierea: În urma discuțiilor cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și partenerii locali, 
Activitățile 29 – 31 au fost anulate, astfel acestea nu vor fi implementate. Cu toate acestea, în 
prezent CNTM pledează pentru promovarea co-managementului la nivel local, ceea ce pe termen 
mediu va duce la atingerea la aceleași rezultate planificate la Activitățile 29 – 31.  
 
Drept rezultat, din septembrie 2012 a fost lansat un nou program de creare a structurilor de co-
management la nivel local în 5 raioane.  
 
Activitatea 30. Desfăşurarea  training-urilor în 30 de raioane de către coordonatorii / 
specialiştii de tineret 
În urma discuțiilor cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și partenerii locali, Activitățile 
29 – 31 au fost anulate, astfel acestea nu vor fi implementate. Cu toate acestea, în prezent 
CNTM pledează pentru promovarea co-managementului la nivel local, ceea ce pe termen mediu 
va duce la atingerea la aceleași rezultate planificate la Activitățile 29 – 31.  
 
Drept rezultat, din septembrie 2012 a fost lansat un nou program de creare a structurilor de co-
management la nivel local în 5 raioane.  
 
Activitatea 31. Şedinţe cu coordonatorii raionali şi  şefii departamentelor pe diferite domenii 
din cadrul CLT-urilor  
În urma discuțiilor cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și partenerii locali, Activitățile 
29 – 31 au fost anulate, astfel acestea nu vor fi implementate. Cu toate acestea, în prezent 
CNTM pledează pentru promovarea co-managementului la nivel local, ceea ce pe termen mediu 
va duce la atingerea la aceleași rezultate planificate la Activitățile 29 – 31.  
 
Drept rezultat, din septembrie 2012 a fost lansat un nou program de creare a structurilor de co-
management la nivel local în 5 raioane.  
 
2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de voluntariat 
 



AG 007/12/12 

8 

 

Activitatea 33. Festivalul Voluntarilor 2012 – facilitarea participarii şi aplicarii OM, precum şi 
stimularii OM în promovarea voluntariatului. CNTM a facilitat colectarea dosarelor de aplicare 
pentru Festival, precum și a oferit feedback in procesul de organizare a acestui eveniment de 
către organizațiile membre – SPP, Pritenii Copiilor, TDV, Motivație.    
 
Activitatea 34. Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2012 „Hai în gaşca voluntarilor!” – 
implicarea OM în desfăşurarea activităţilor de voluntariat.   
Descrierea: Săptămîna Naţională a Voluntariatului “Hai în gaşca voluntarilor!” a devenit cel mai 
mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel naţional şi este deja o tradiţie în 
Republica Moldova. În cadrul celei de-a VI ediție a SNV 2012 CNTM a realizat un atelier de 
intruire în domeniul IT pentru reprezentanții OM despre utilizarea new-media. Una din 
importantele aspecte al activității realizate de CNTM ține de implicarea unui agent economic, 
promovarea voluntaraitului corporativ, 
  
Rezultate:  

 1 activități de voluntariat realizate de CNTM în cadrul SNV.  
 1 partener din bussines implicat în desfășurarea activităților – compania Amplica.  

 
Activitatea 35. Participarea la şedinţele Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 
voluntariat, pentru prezentarea poziţiei CNTM faţă de acţiunile de voluntariat care urmează a fi 
lansate.   
Descrierea: CNTM a participat la 10 ședințe ale Coaliției.  
Rezultate: 10 ședințe la care a participat CNTM.  
 
2.2 Scop: Promovarea Antreprenoriatului si Angajarii în campul muncii a tinerilor din RM 
Activitatea 36. Lansara programului European Youth Card în Moldova  
Descrierea: CNTM a primit invitația de a fi organizația care să coordoneze youth card în 
Republica Moldova.   
Rezultate: din cauza neclarității cu fosta organizație care a coordonat youth card, la acest 
moment, procesul este încă nefinalizat.   
 
Activitatea 37. Elaborarea studiului „Şomajul şi protecţia socială a tinerilor în Moldova”  
Descrierea: studiul a fost elaborat pentru Forumul European al Tineretului. Acesta realizează o 
perspectivă a evoluției șomajului tinerilor în Republica Moldova și cauzele care conduc la acesta.  
Rezultate: Studiul a fost recepționat de către Comitetul pentru Afaceri Sociale și Piața Muncii al 
Uniunii Europene.  
 
2.3. Scop: Participarea în procesul de perfecţionare şi elaborare a cadrului normativ în 
domeniul tineretului 
2.3.1. Obiectiv: De a spori cooperarea instituţională 
Activitatea 38. Semnarea acordului de colaborare dintre MTS şi CNTM.   
Reieșind din colaborarea foarte eficientă care există la moment între CNTM și MTS, până la 
moment nu s-a revenit la necesitatea semnării unui Acord de colaborare.  
 
Activitatea 39. Şedinţe ale Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret  
Descrierea: CNTM a solicitat de minim patru ori organizarea in ședință a membrilor desemnați. 
Pînă în prezent a fost discutată agenda primei ședințe și urmează a fi realizată întâlnirea, care 
este tergiversată de către Guvern. 
Rezultate:  

 Varianta preliminară a agendei cu subiectele care vor fi abordate în prima ședință a 
Comisiei.  
 

Activitatea 40. Vizite de studiu între Centrele Regionale de Resurse pentru Tineri din raioanele 
Bălţi, Basarabeasca, Căuşeni, Criuleni, Edineţ, Făleşti, Leova, Orhei, Sângerei, Străşeni, Soroca, 
Ungheni şi UTA Găgăuzia.  
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Descrierea: Această activitate a fost modificată cu o întâlnire a tuturor Centrelor de Tineret la 
Guvern, unde a fost discutată politica publică cu privire la consolidarea capacităților CRRT.  
Rezultate:  

 CRRT au identificat o opțiune din cele 4 prezentate în politica publică.  
 CRRT urmează a trece incepind cu anul 2013 la balanța Ministerului Tineretului și 

Sportului, rămânind in gestiunea Autorităților Publice Locale.  
 
2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 
 
Activitatea 41. Audieri parlamentare asupra proiectului de lege cu privire la tineret  
Deoarece proiectul de lege cu privire la tineret este încă în varianta de lucru, acesta nu a fost 
trimis către Parlament. Cu toate acestea, CNTM a solicitat să se întrunească cu Comisia 
parlamentară de profil și Vicepreședinta Parlamentului pentru a discuta asupra acestei politici 
publice.  
 
Activitatea 42. Elaborarea unui document de politică publică asupra mecanismului de 
recunoaştere a educaţiei nonformale în Republica Moldova. 
În prezent, documentul este în proces de realizare, în coordonare cu Consiliul Național pentru 
Participare, Ministerul Educației, precum și Ministerul Tineretului și Sportului.  
 
Activitatea 43. Atelier de prezentare a documentului de politică publică asupra mecanismului 
de recunoaştere a educaţiei nonformale în Republica Moldova. 
Această activitate urmează a fi realizată la sfîrșitul lunii decembrie sau în anul 2013, în funcție 
de disponibilitatea Ministerului Educației.  
 
Activitatea 44. Elaborarea Strategiei / Concepţiei de educaţie nonformală în Republica Moldova 
Această activitate urmează a fi realizată după elaborarea documentului de politică publică.  
 
Activitatea 45. Atelier de prezentare a Strategiei / Concepţiei de educaţie nonformală în 
Republica Moldova.  
În funcție de perioada în care va fi elaborată Strategia, va fi organizat și atelierul. La moment, 
acest proces se planifică pentru anul 2013 sau chiar 2014, în funcție de receptivitatea 
Ministerului Educației.  
 
Activitatea 46. Şedinţe cu instituţii publice guvernamentale pentru promovarea proiectului de 
politică publică Strategia Educaţiei Non-formale (Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretulu) 
Activitate replanificată pentru anul 2013, din considerentul că a fost tergiversat de către 
Ministerul Educației procesul de elaborare a concepției educației nonformale.  
 
2.4. Scop: Monitorizarea elaborării şi implementării politicilor/activităţilor de tineret 
2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 
Activitatea 47. Elaborarea Raporatelor de evaluare a Centrelor Regionale de Resurse din 
raioanele Bălţi, Basarabeasca, Căuşeni, Criuleni, Edineţ, Făleşti, Leova, Orhei, Sângerei, 
Străşeni, Soroca, Ungheni şi UTA Găgăuzia. 
Descrierea: În rezultatul procesului de monitorizare a gestionării bugetelor alocate de către stat 
Centrelor de Resurse pentru Tineri din Moldova au fost elaborate 13 rapoarte de evaluare.  
Rezultate:  

 Rapoartele de evaluare au fost utilizate în elaborarea și definitivarea documentului de 
politică publică pentru consolidarea capacităților CRRT.  

 
Activitatea 48. Elaborarea raportului de evaluare a politicilor de tineret în Republica Moldova 
în baza celor 11 indicatori ai Consiliului Europei  
Descrierea: CNTM a elaborat nota analitică cu privire la reflectarea politicilor de tineret în legea 
bugetului de stat pentru anul 2013. Această analiză a fost realizată în parteneriat cu Centrul 
Expert-Grup, cu suportul Financiar al Fundației Soros – Moldova.  
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Rezultate:  
 1 notă analitică vizînd reflectarea politicilor de tineret în legea bugetului de stat pentru 

anul 2013.  
 Prezentarea publică a notei analitice.  

 
Activitatea 49. Elaborarea unei analize de politici trans-sectoriale in domenul tineret la 
subiectul stimularea participarii tinerilor la nivel local.  
Descrierea: La moment este in proces de elaborare a conceptului acestei analize, fiind purtate 
discuții și cu Fundația Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare cu privire la oportunitatea 
finanțării unui asemenea studiu.  
Rezultate:  

 Conceptul studiului este a fost elaborat. Din motive tehnice, CNTM a decis stoparea 
procesului de realizare a acestui studiu.  
 

Activitatea 50. Elaborarea unui studiu asupra politicilor de tineret în regiunea Mării Negre 
Descrierea: Studiul “Situația tinerilor în regiunea Mării Negre” face o evaluare a necesităților pe 
care le au tinerii în regiune. Studiul poate fi accesat la următorul link 
http://www.cntm.md/rapoarte/Study2.pdf  
Rezultate:  

 Studiul elaborat, publicat și prezentat.  
 Existența pentru prima dată a unui studiu de evaluare a necesităților tinerilor din 

regiunea Mării Negre.  
 
Activitate extra-plan. Gala Premiilor pentru Tineret.  
Descriere: CNTM a premiat ONG-ul de tineret care a contribuit la dezvoltarea politicilor de 
tineret în comunitatea locală. ONG-ul a beneficiat de un premiu bănesc și o oportunitate de a 
participa la o vizită de studiu în Budapesta, pe tema participării egale a cetățenilor în procesul 
decizional. 
Rezultate: 

 O oranizație locală – Caroma Nord premiată pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
sectorului de tineret în comuna Pârlița.  

 O vizită de studiu și 3000 lei au fost oferiți de către CNTM pentru organizarea 
cîștigătoare.   
 

Direcţia: Drepturile omului şi integrarea socială 

Responsabili: Artiom Zavadovschi (ianuarie - aprilie) / Iurie Arian (mai - octombrie) / Radu 
Croitoru 
 
3.1 Scop: Promovarea respectării drepturilor omului în RM 
 
3.1.1. Obiectiv: De a dezvolta parteneriate cu ONG în domeniul Drepturilor Omului (DO) 
 
Activitatea 51. Implicarea în activităţile partenerilor în organizarea Festivalului Filmului în 
Domeniul Drepturilor Omului  
Activitatea urmează a fi realizată în Decembrie 2012.  
 
Activitatea 52. Stabilirea cooperării cu ONG-urile active în domeniul DO şi instituţiile de stat şi 
organizarea activităţilor comune de promovare a DO  
Descrierea: În data de 5 aprilie, Membrul BE Artiom Zavadovschi a devenit membru al grupului 
de lucru “Justiţie şi Drepturile Omului” în cadrul Consiliului Naţional pentru Participare.    
Rezultate: Participarea CNTM în cadrul grupului de lucru “Justiţie şi Drepturile Omului” al CNP 
va spori vizibilitatea organizaţiei precum şi va eficientiza activitatea CNTM la nivel de lobby şi 
analiză a iniţiativelor legislative în domeniul drepturilor omului şi incluziunii sociale.  
 

http://www.cntm.md/rapoarte/Study2.pdf
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3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce 
vizează respectarea DO 
Activitățile 53 – 64 sunt descrie in rapoartele Coaliției Nediscriminare (al cărui secretariat este 
menținut de CNTM), precum și-n Raportul Secretariatului.  
 
Precizăm că reprezentanţii Biroului Executiv (Eduard Mihalaş, Artiom Zavadovschi) au participat 
la şedinţele Coaliţiei Nediscriminare, în cadrul cărora s-a discutat planificarea acţiunilor 
întreprinse, procesul de advocacy al proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea 
discriminării, dezvoltarea Strategiei de Comunicare a Coaliţiei. CNTM a participat la mai multe 
activităţi organizate de Coaliţia şi membrii ai acesteia cum ar fi conferinţe de presă, concurs de 
fotografie DiversitARTe, întîlniri cu finaţatorii proiectului şi reprezentantul permament al 
Consiliului Europei în Republica Moldova.  
Rezultate:  
 Participarea activă a CNTM în cadrul şedinţelor şi activităţile Coaliţiei.  
 Asistenţă continuă acordată Secretariatului Coaliţiei, în special în comunicarea cu actorii 

interesaţi.  
 
Activitatea 65. Participarea în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce vizează 
respectarea drepturilor omului ale Forumului European de Tineret, Consiliului Europei, Comisiei 
Europene, ONU şi ale altor organizaţiilor internaţionale  
Descrierea: CNTM a oferit recomandări la Programul Erasmus for ALL.  
Rezultate: prezentarea rezultatelor la ședința Platformei 4 “Contacte inter umane”.  
 
Activitatea 66. Participarea în susţinerea şi promovarea diferitor iniţiative ale societăţii civile 
din Moldova în domeniul DO 
Descrierea: CNTM a susținut apelul Grupului civic pentru egalitate cu privire la necesitatea 
adoptării Legii cu privire la prevenirea și combaterea discriminării.  
Rezultate: participarea la conferința de presă pentru prezentarea Apelului.  
 
Activitatea 67. Studiu naţional asupra consumului de alcool şi tutun în rândul tinerilor  
Descrierea: În perioada ianuarie-februarie, Membrul BE Artiom Zavadovschi a menţinut 
comunicarea cu Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare în cadrul Ministerului Sănătăţii privind 
accesul la varianta finală a studiului de cost-eficacitate a politicilor de reducare a consumului de 
alcool şi tutun realizat de MS în 2011. Acesta urmează a fi consultat înaintea lansării studiului 
asupra consumului de alcool şi tutun în rândul tinerilor. Dat fiind faptul că finanţatorul principal 
(UNFPA Moldova) încă nu a alocat resursele financiare pentru implementarea cît studiului atît şi 
a altor activităţi satelite a acestuia, realizarea proiectului a fost amînată pentru a doua 
jumătate a anului.  În partea a doua a anului 2012, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu 
Centrul de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății a publicat un studiu ce vizează 
consumul de alcool, tutun și droguri în rândul tinerilor.     
 
Activitatea 68. Campanie de comunicare de prevenire a consumului de alcool şi tutun în rândul 
tinerilor.  
Descriere: a fost elaborat Planul de acțiuni pentru reducerea consumului de alcool în rândul 
tinerilor. CNTM a devenit partener în cadrul Festivalului de Teatru Social, în cadrul căruia a fost 
prezenta un spectacol dedicat acestui subiect.  
Rezultate: 

 Un spectacol creat de tineri pe subiectul consumului de alcool în rândul tinerilor.  
 

Activitatea 69. Conferinţa “Youth Rights Can be Your Rights?” 
Activitatea nu a fost realizată, deoarece subiectul ce vizează drepturile tinerilor nu a fost pus 
pe agenda publică, nici pe cea guvernamentală.  
 
3.1.3. Obiectiv: De a oferi instruire continuă şi susţinere grupului de multiplicatori a DO 
(TEDO) 
Activitatea 70. Facilitarea implării formatorilor existenţi în promovarea drepturilor omului  
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Descrierea: Biroul se implică în dezvoltarea şi menţinerea reţelelor de multiplicare în domeniul 
drepturilor omului, în cadrul proiectelor implementate de CNTM (cum ar fi Secretariatul 
Coaliţiei Nediscriminare şi Dialog Intercultural în Moldova).   
 

3.2. Scop : Contribuirea la incluziunea socială a tinerilor 
3.2.1. Obiectiv: De a promova diversitatea culturală şi a contribui la creşterea incluziunii 
sociale a tinerilor din grupurile minoritare 
 
Activitatea 71. Dezbatere publică asupra respectării drepturilor tinerilor din regiunea 
Transnistreană a R. Moldova. Experienţa de lucru cu tinerii în regiunile separatiste  
Activitatea nu a fost realizată. Cu toate acestea, CNTM a depus 4 proiecte ce vizează 
implicarea tinerilor din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.   
 
Activitatea 72. Planificarea elaborării unui studiu axat pe mecanismul de implicare a tinerilor 
din regiunile separatiste, precum şi a celor din minorităţile etnice, în special cei vorbitori de 
limbă rusă (regiunea Transnistreană a Moldovei şi UTA Găgăuzia)  
La acest moment se discută cu partenerii despre mecanismul și oportunitatea elaborării unui 
asemenea studiu.  
 
Activitățile 73 – 89 sunt descrise în Raportul Secretariatului.  
 
Precizăm că în scopul fortificării colaborării dintre BE şi secretariat în domeniul drepturilor 
omului, membrii BE (Eduard Mihalaş şi Artiom Zavadovschi), pe data de 16 ianuarie au participat 
la şedinţa de planificare pentru anul 2012 cu reprezentanţii proiectului „Dialog Intercultural în 
Moldova”, formatorii şi falicitatorii în cadrul acestuia. De asemenea, pe 1 februarie membrul BE 
Artiom Zavadovschi a participat la şedinţa reprezentanţilor proiectului „Dialog Intercultural în 
Moldova” şi coordonatorului pe Republica Moldova a fundaţiei „Pestalozzi Children’s Foundation” 
(PCF) cu Eugen Spatari, bursier al programului „emPower” finaţat de PCF, iar in data de 3 mai 
2012 Președintele CNTM a participat la Conferința națională realizată în cadrul proiectului.  
 
Biroul CNTM susţine promovarea dialogului intercultural în Republica Moldova, pentru aceasta 
aplicând instrumentele de advocacy de care CNTM dispune (cum ar fi structurile din care face 
parte – Consiliul Naţional de Participare şi Consiliul ONG din Republica Moldova). Un punct 
important ţine de includerea nediscriminării şi dialogului intercultural în calitate de principii în 
proiectul de lege cu privire la tineret.  
 
 

Direcţia: Dezvoltarea Relaţiilor Internaţionale 

Responsabili: membrii Biroului Executiv. 
 
4.1. Scop: Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată cu alte ONG din UE şi 
CSI  
4.1.1. Obiectiv: De a participa în activităţile şi structurile Forumului European de Tineret 
(YFJ) 
Activitatea 90. Participarea la AG (COMEM)  
Descrierea: În perioada 19-21 aprilie Radu Croitoru, membru BE a participat în calitate de 
delegat oficial al CNTM  la Council of Members Extraordinary Meeting (COMEM) a Forumului 
European de Tineret. În cadrul acestei întruniri, au fost adoptate mai multe documente 
strategice în domeniul dezvoltării politicilor de tineret la nivel european. Reprezentantul CNTM-
ului a participat la întrunirile „grupului estic” din cadrul Forumului European de Tineret (grup la 
care CNTM este parte) unde a discutat despre cooperarea Consiliilor Naţionale de Tineret din 
cadrul acestui grup şi despre participarea la viitoarele alegeri din cadrul Forumului European de 
Tineret. 
Rezultate: adoptarea priorităților strategice la YFJ pentru anii 2013 - 2017 
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Activitatea 91. Participarea la activităţi tematice organizate de Forum (voluntariat, angajare, 
drepturile tinerilor, antreprenoriat, politici de tineret etc.): Consultation Day (on Strategic 
priorities)/ Prioritatile srategice ale forumului - sedinta de consultare 
Descrierea: Forumul European al Tineretului a lansat o serie de activitati in vederea consultarii 
OM ale YFJ asupra elaborarii si definitivarii Strategiei de Activitate pentru anii 2013-2018, faza 
finala a procesului de consultare fiind intrunirea pentru definitivarea documentului draft care a 
fost ulterior aprobat in cadrul adunarii organizatiilor membre ale YFJ. Anterior intrunirii date, 
CNTM a lansat procesul de consultare a OM ale CNTM cu privire la prioritatile tinerilor pentru 
urmatorii ani si in vederea elaborarii propunerilor care ulterior au fost inaintate Forumului. 
Rezultate: CNTM a inaintat propunerile colectate de catre reprezentantii OM ale CNTM. - 
Propunerile inaintate de catre CNTM au fost integrate in documentul draft al Strategiei de 
activitate pentru anii 2013-2018 ale YFJ 
 
Activitatea 92. Şedinţe ale Grupului de lucru pe voluntariat 
În perioada de raportare, YFJ nu a realizat vreo ședință a acestui grup de lucru.  
 
Activitatea 93. Şedinţe ale Grupului de lucru pe Europa de Est şi Caucaz 
În perioada de raportare, YFJ nu a realizat vreo ședință a acestui grup de lucru.  
 
4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa 
Civilizaţiilor şi Alcohol Policy Youth Network (APYN) 
 
Activitatea 94. Analiza funcţionalităţii CIJEF şi revizuirea calităţii de membru. Participarea 
activa în procesul de consultare a documentelor de activitate al CIJEF.   
Descrierea: BE CNTM a decis retragerea din această structură deoarece ea nu este acttivă de 
aproximativ 3 ani.  
Rezultate:  

 CNTM s-a retras din CIJEF.  
 

Activitatea 95. Participarea la activităţile desfăşurate de APYN 
Descrierea: În urma deciziei conducerii reţelei APYN de a transfoma aceasta în organizaţie 
neguvernamentală de tip umbrela, în ianuarie 2012 au fost lansate două concurse de a candida 
la funcţia de membru APYN cu drepturi depline şi de a candida la funcţia de Membru de Birou 
APYN. CNTM a devenit membrul cu drepturi depline al APYN, iar Alex Petrov, Coordonatorul 
Politici de Tineret în cadrul CNTM, a depus dosarul pentru a deveni Membru de Biroul al APYN. 
Alex Petrov a reprezentat CNTM la prima Adunare Generală APYN, care a avut loc în iunie 2012 
în Germania. Totodată, în ianuarie 2012 CNTM a contribuit la dezvolatarea statutului nou şi a 
altor documente instituţionale ale reţelei APYN.  
Rezultate: 

 Alex Petrov, a fost ales în calitate de membru al secretariatului în APYN.  
 
4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 
Activitatea 96. Participarea la 3 şedinţe interne de consultare în cadrul cooperării  
Descriere: CNTM a organizat o ședință a EEYP în luna septembrie 2012, în care au fost puse în 
discuție mecanismul de lucru, colaborarea în regiune, precum și fortificarea capacităților 
organizațiilor de tineret.  
Rezultate: 

 CNTM a fost ales în calitate de secretariat al cooperării până în martie 2013.  
 
Activitatea 97. Întâlnire de lucru pentru elaborarea propunerii de proiect în consolidarea 
cooperării între Europa de Est  
Descrierea: CNTM împreună cu RADA au avut o ședință de lucru în Minsk pentru elaborarea 
conceptului proiectului de dezvoltarea cooperării între Consiliile Națioanle de Tineret din 
Parteneriatul Estic și Suedia.  
Rezultate:  
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 Un proiect pe termen mediu (3 ani) depus la Comisia Europeană, însă nu a fost acceptat 
spre finanțare.  

 Elaborat un concept de dezvoltare a regiunii Parteneriatului Estic.  

Activitate extra-plan: 

Participarea la întîlnirea CNT din PE în cadrul Forumului Societății Civile – activitate descrisă în raportul 
Secretariatului. 

 
4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 
Activitatea 98. Întâlnire cu Ştefan Fulle, Comisarul pentru Extindere şi Politică Europeană de 
Vecinătate  
Descrierea: în ianuarie 2012, la sediul Comisiei Europene a avut loc această întâlnire. În cadrul 
ședinței s-a discutat despre perspectiva de dezvoltare a statelor din Parteneriatului Estic, 
succesele obținute și provocările existente în cadrul Forumului Societății Civile al Parteneriatului 
Estic.  
Rezultate:  

 Lansarea discuțiilor cu privire la Foaia de parcurs pentru statele din Parteneriatul Estic 
 Prezentarea rezultatelor și pașilor următori în procesul de implementare a 

recomandărilor Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.  
 
Activitatea 99. Şedinţă cu Loretta Handrabura, Viceministra Educaţiei, Coordonatorul 
guvernamental al grupului 4 „Contacts between people” din PaE 
Au fost transmise scrisori pentru stabilirea acestei întâlniri, însă fără un răspuns. 
 
Activitatea 100. Şedinţe de lucru ale Steering Committee al CSF PaE 
Descrierea: au fost desfășurate două ședințe ale Comitetului. În această perioadă a fost 
înregistrat Secretariatul Forumului Societății Civile din PaE, precum și a fost lansat un nou 
concurs pentru selectarea participanților la Forumul de anul acest. De asemenea, s-au găsit 
donatori pentru finanțarea Forumului – Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, precum și 
Comisia Europeană.  
Rezultate:  

 Secretariat înregistrat al CSF PaE 
 Finanțare identificată pentru CSF PaE din anul 2012, care s-a desfășurat în Stockholm, 

Suedia.  
 

Activitatea 101. Întâlnirea grupului de lucru 4 „Contacts between people” alte organizaţiilor 
din statatele membre ale PaE 
Descrierea: la 2 mai, a fost desfășurată ședința Grupului de lucru în Praga, cu sprijinul 
Ministerului Afacerilor Externe al Cehiei și a două organizații locale cehe. În cadrul ședinței au 
fost analizate 9 documente de politici ce vizează contactele între oameni.  
Rezultate:  

 Au fost elaborate recomandări ale grupului de lucru, care au fost prezentate 
Vicepreședintei Comisiei Europene, Comisarului Fule și celor Miniștrilor de externe din 
gruplul Visegrad.  
 

Activitatea 102. Coordonarea grupului de lucru 4 „Contacts between people” al societăţii civile 
din PaE 
Descrierea: Eduard Mihalaș, Președintele CNTM este coordonatorul acestui grup. Astfel, sunt 
transmise periodic mesaje ce ar facilita comunicarea între membrii din statele participante la 
Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic.  
Rezultate:  

 Un grup de 30 de organizații coordonat de CNTM.  
 Document cu rezultatele discuțiilor și recomandările grupului de lucru.  
 Menținerea comunicării cu partenerii strategici ai grupului de lucru.  
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Activitatea 103. Contact Making Seminar cu 8 consilii de tineret din regiunea Mării Negre 
Descrierea: Reprezentanţii mai multor Consilii Naţionale de Tineret şi instituţiile publice 
guvernamentale din domeniul tineret din 9 state din regiunea Mării Negre (Moldova, Ucraina, 
Rusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, România, Bulgaria şi Turcia) s-au întălnit în cadru „Contact 
Making Seminar ", la Chişinău, 21-24 februarie 2012, unde au discutat despre relaţia dintre 
organizaţiile de tineret şi instituţiile publice dar şi dezvoltare a sectorului de tineret din 
regiunea Mării Negre. În cadrul seminarului, oaspeţii au prezentat mecanismul de funcţionare a 
politicilor de tineret din statul lor, problemele cu care se confruntă, succesele dar şi obiective 
de viitor printre care şi cooperarea în dezvolatrea şi promovarea politicilor de tineret din 
Regiunea Mării Negre. 
Rezultate: Timp de trei zile, specialiştii de peste hotare, dar şi cei din R.Moldova au abordat şi 
împărtăşit experianţa statelor în domeniul politicilor de tineret şi a experienţei de lucru cu 
tinerii în Regiunea Mării Negre. Unul dintre obiectivele finale ale seminarului a fost planificarea 
unor proiecte comune şi cooperarea statelor în diverse activităţi de tineret dar şi identificarea 
necesităţilor şi a schimbărilor în domeniul tineret din Regiunea Mării Negre. 
 
Activitatea 104. Internship-uri între Consiliile Naţionale de tineret din 8 state, din regiunea 
Mării Negre 
Descrierea: au fost realizate 9 stagii în statele din regiunea Mării Negre, cîte unul în fiecare țară 
partener.  
Rezultate:  

 9 internship-uri realizate.  
 

Activitatea 105. Conferinţă regională în domeniul politicilor de tineret în regiunea Mării Negre 
cu participarea Consiliilor Naţionale şi a responsabililor guvernamentali: viziune către anul 2020 
Descrierea: Conferința a fost realizată în perioada 15 – 16 noiembrie. Evenimentul a avut drept 
scop evaluarea nivelului de dezvoltare a sectorului de tineret în regiunea Mării Negre și 
elaborarea unei viziuni pentru impulsionarea cooperării între țările implicate în acest program. 
Rezultate:  

 Adoptarea unui concept de dezvoltare a cooperării de tineret în regiunea Mării Negre.  
 Creată o rețea a Consiliilor de Tineret din regiunea Mării Negre.  

 
Activitatea 106. Implicarea în elaborarea documentelor și în activităţile Forumului Societăţii 
Civile al Parteneriatului Estic: Eastern Partnership Platform 4 Youth Event 
Descrierea:  Evenimentul a fost realizat în perioada 26 – 28 martie, de catre Comisia Europeana 
in cadrul Platformei 4 a Parteneriatului Estic "People to people Contacts" cu scopul de a 
prezenta oportunitati noi oferite de catre programul Tineret in Actiune si programele pentru 
tineret ale Parteneriatului estic in sfera schimburilor de experienta, cooperarii si dezvoltarii 
capacitatilor tinerilor din regiunea estica. 
Rezultate: Delegatul CNTM (Aurelia Petrov) in colaborare cu delegatul Consiliului de Tineret din 
Belorusia (RADA) au realizat o comunicare in cadrul sesiunii plenare la subiectul participarea 
tinerilor, unde au fost prezentate oportunitati de participare a tinerilor prin prisma Grupului 4 al 
Partneriatului estic. 
 
Activitatea 107. Participarea la întrunirea de lucru a Consiliului în domeniul tineret a Ţărilor 
CSI 
Delegatul CNTM a putut participa la ședințele Consiliului abia din Octombrie 2012. Din cauza 
agendei încărcate, delegatul CNTM nu a putut participa la această ședință. 
 
Activitatea 108. Forumul Tinerilor din PaE şi UE, simularea Forumului Societăţii Civile din PaE 
Activitatea a fost replanificată pentru 2013, deoarece în 2012 nu a fost desfășurată din lipsa 
unui consens în cadrul Steering Committee.  
 
Activitatea 109. Participarea la Black Sea NGO Forum 
Descrierea: în cadrul Forumului a fost desfășurat un atelier dedicat politicilor de tineret. CNTM a 
prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului pe regiunea Mării Negre.  
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Rezultate: 
 Realizată o prezentare a succesului proiectului implementat cu toate statele din regiunea 

Mării Negre.  
 Prezentat studiul cu privire la situațiua tinerilor în regiunea Mării Negre.  

Activitate extra-plan: Festivalul Zileleor Basarabiei din Braşov 
Descriere: În perioada 25-27 martie, membrul BE, Radu Croitoru a participat la Festivalul 
Zileleor Basarabiei din Braşov. În cadrul întrunirilor avute cu studenţii originari din Republica 
Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor studenţilor basarabeni din mai multe oraşe româneşti, 
aceştia au remarcat necesitatea creării unei organizaţii studenţeşti la nivel naţional (al 
României) ce va uni şi coordona efortul tuturor organizaţiilor studenţilor basarabeni din oraşele 
României.  
Rezultate: în cadrul întâlnirilor organizate cu liderii societăţii civile din România s-a discutat 
despre cooperarea de tineret moldo-română, şi perspectivele de dezvoltare acestei cooperări în 
viziunea CNTM-ului. 
 
Activitate extra-plan: Vizită de studiu în RADA Ucrainei și întâlnire cu Ambasadorul Moldovei în 
Ucraina.  
Descriere: Membrii BE Radu Croitoru, Ecaterina Covali şi membru secretariatului Alex Petrov au 
participat în perioada 7-10 februarie în cadrul unei vizite de studiu în Kiev, la invitaţia 
organizaţiei ucrainene de tineret „Молодіжна Альтернатива”. Reprezentanţii CNTM-ului au 
efectuat o vizită la Parlamentul Ucrainei, au avut întâlniri cu studenţii stagiari în parlamentul 
ucrainean în scopul familiarizării cu proiectul de stagiere a studenţilor în parlament, şi 
implimentarea sa în Republica Moldova. De asemenea, în cadrul acestei vizite, reprezentanţii 
CNTM-ului au avut o întîlnire cu Ambasadorul Moldovei în Ucraina, Excelența Sa, Ion Stăvilă. În 
cadrul şedinţei, s-a discutat despre implicarea Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina în 
demararea unui nou proiect de tineret între cele două state.  
Rezultate: 

 Lansarea unui nou proiect în Republica Moldova – de implicare a tinerilor în calitate de 
stagiari în Parlament.  
 

Activitate extra-plan: Seminar pentru tinerii parlamentari și liderii de tineret ai Rusiei și 
statelor-membre din CSI, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
Descriere: În perioada 23-27 ianuarie, membru al BE Radu Croitor şi vicepreşedintele Alianţei 
Studenţilor din Moldova, Ghenadie Negrei au participat la un seminar de instruire pentru liderii 
de tineret şi tinerii parlamentari în Stasbourg, Franţa. În cadrul întrunirii, s-a discutat despre 
crearea unei structuri consultative de tineret, pe lângă Adunarea Interparlamentară a CSI-ului, 
delegaţii CNTM-ului au particifat la definitivarea statutului, regulamentului şi actelor de 
cosntituire a acestei structuri, care urmează a fi aprobată de Adunarea Interparlamentară a CSI-
ului.  
Rezultate: în cadrul acestei vizite, Radu Croitoru, memebru BE a avut o întâlnire cu delegaţia 
Republicii Moldova la APCE şi ambasadorul permanent pe lângă Consiliul Europei, unde au 
discutata despre politicile de tineret în spaţiul CSI şi poziţia Republicii Moldova în această 
structură. 
 
Activitate extra-plan: Întâlnirea Președintelui CNTM cu Catherine Ashton, Štefan Füle şi Miniştrii 
de externe ai Grupului Visegrád 
Descriere: în data de 5 martie 2012, în Praga, Eduard Mihalaș, Președinte CNTM a avut o 
întâlnire cu Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, Štefan Füle, Comisar European pentru extindere şi politica de vecinătate 
şi Miniştrii de externe ai Grupului Visegrád. În cadrul întâlnirii, Eduard Mihalaş a prezentat, 
împreună cu Jeff Lovit, Co-Preşedinte al Steering Committee, o serie de recomandări axate pe 
asigurarea accesului statelor din Parteneriatul Estic la noile programe ale UE care stabilesc 
contacte între oameni, în special Programul Erasmul for all şi Creative Europe dar și educaţia 
nonformală, vocaţională şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi să râmînă separate de noul 
Program al UE. Recomandările prezentate au fost propuse din partea grupului de lucru 4 
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„Contacte între oameni" al Formului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic pe care Președintele 
CNTM, Eduard Mihalaș, il coordonează 
Rezultate: Ca urmare a acestei întâlniri, Miniştrii de Externe şi Comisia Europeană ar urma să 
promoveze şi pună în aplicare aceste recomandări, care să asigure un parteneriat eficient între 
UE şi organizaţiile neguvernamentale din Parteneriatul Estic, precum şi instituţiile 
guvernamentale din această regiune. 
 
Activitate extra-plan: Dezvoltarea politicilor de tineret la nivelul statelor CSI.  
Descriere: În perioada 17-26 iulie, Radu Croitoru, membru al birului executiv, a participat la 
conferința internațională de tineret ce s-a desfășurat în orașul Moscova și în regiunea Kaluga, 
Federația Rusă. În cadrul forumului s-a discutat dezvolatrea politicilor de tineret la nivelul 
statelor CSI, bunele practivi ale statelor comunității și viitoarele proiecte de colaborare în 
domeniul de tineret.  
Rezultate: 

 Ridicarea imaginii organizației în Est. 
 Stabilirea de noi legături de colaborare cu organizațiile de tineret din statele comunității. 

 
 

Activitate extra-plan: Sesiunea de studiu „Împreună putem depăși schimbările în participarea 
egală” 
Descriere: În perioada 1-9 decembrie, Radu Croitoru, membru al Biroului Executiv, a participat 

în calitate  de formator la sesiunea de studiu: „Together We Can Overcome the Challenges 
for Equal Participation” organizată de către Consiliul Național al Tineretului din Azerbaijan în 
parteneriat cu Consiliul Europei. În cadrul sesiunii, împreună cu echipa de organizare, din 
componența căreia au făcut parte reprezentanți ai Consiliului Națiuonal al Tineretului din 
Azerbaijan, ai Consiliului Tineretului din Federația Rusă și al Italiei, Radu a instruit participanții 
în domenii precum: drepturilor omului, drepturilor sociale, drepturile refugiaților și a 
imigranților, mecanismele de protecție a drepturilor etc.  
Rezultate: 

 Ridicarea imaginii organizației la nivel european 
 Contribuția CNTM-ului la participarea egală, nediscriminatorie a refugiaților și 

imigranților din spațiul european la viața socială. 
 
 
Activitate extra-plan:  Global Youth Forum 
Descriere: în perioada 4-6 decembrie 2012 în Bali, Indonesia a fost desfășurat Global Youth 
Forum, organizat de UNFPA. Din partea Republicii Moldova, a fost selectat Eduard Mihalaș, în 
baza unui concurs deschis organizat de UNFPA la nivel global. Evenimentul a pus în evidenţă 
problemele tinerilor în angajare, educaţie, sănătate, câmpul munii, participarea şi leadership, 
fiind elaborate recomandări care urmează a fi discutate de către UN în anul 2014, în cadrul 
Conferinţei Internaţionale pentru Dezvoltare şi Populaţie.  
Rezultate: 

 Promovarea bunelor practici existente în Republica Moldova (educaţia nonformală, 
sănătatea reproductivă a tinerilor).  

 Elaborarea de recomandări care vor fi discutate şi aprobate de către statele membre ale 
UN.  

 
Activitate extra-plan: Proiectului ”Dezvoltarea participării civice a tinerilor din statele PE” – 
activitate reflectată în raportul secretariatului 
 
Activitate extra-plan: Forumului Tinerilor Lideri, Armenia – activitate reflectată în raportul 
secretariatului. 
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Structuri de implicare și participare a CNTM 

 

Nr. 
d/o 

Structura Delegat  

A. Național 

1.  Consiliul ONG Eduard Mihalaș, Președinte 

2.  Coaliția Voluntariat Dorin Curoșu 

3.  Coaliția pentru alegeri libere și corecte Radu Croitoru 

4.  Consiliul Național pentru Participare Eduard Mihalaș 

 Grupul de lucru justiție și drepturile omului Ana Furtună, Ludmila Grâu 

 Grupul de lucru politică externă și securitate Ana Furtună 

 Grupul de lucru politici sociale, sănătate și 
educație 

Eduard Mihalaș 

5.  Coaliția Nediscriminare Artiom Zavadovschi 

6.  Comisia guvernamentală pentru politici de tineret Eduard Mihalaș, Ecaterina 
Covali (CTJM), Alex Petrov 
(AIESEC) 

7.  Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului Eduard Mihalaș 

B. Regional 

8.  Eastern Europe Youth Partnership Eduard Mihalaș 

9.  Eastern Europe Youth Cooperation Ecaterina Covali 

10.  Comitetul CSI în domeniul tineret Radu Croitoru /  Eduard 
Mihalaș 

11.  Civil Society Forum of Eastern Partnership countries  
Eduard Mihalaș, Co-ordinator   Working Group 4 “Contact between people” 

 Steering Committee 

C. Internațional 

12.  European Youth Forum  

 Grupul de lucru pe Europa de Est şi Caucaz Alexandru Musteața 

 Grupul de lucru pe voluntariat Ana Condrat 

13.  Alcohol Policy Youth Network Alex Petrov 

 
 

Grupuri de lucru CNTM 
 

Grupul de lucru pentru modificarea Statutului şi Regulamentui CNTM 

OM Delegat  

Biroul Executiv CNTM Radu Croitoru, Coordonator 

SPFM  Iurie Arian 

BEST Alina Beleuţă 

Prietenia Tinerilor Alexandru Filipschii  

 
 


