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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 și în baza Planului de Acțiuni 2010 aprobat la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 

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

Instituţii donatoare: Fundația Elvețiană pentru Copii “Pestalozzi”, Consiliul Europei, Fundația 
Est-Europeană, Black Sea Trust for Regional Cooperation, Fondul Națiunilor Unite pentru 
Populație (UNFPA), Academia pentru Dezvoltare Educațională (AED) 

Parteneri: Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Primăria Municipiului Chișinău (prin 
intermediul proiectului ”Casa Cunoștințelor”), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din 
România, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte ”Coaliția 2009”, Consiliul Național 
pentru Participare. 

 
 

ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

Responsabili: Nicolae APOSTU, Tudor CÎŞLARU 
 
1. 1 Scopul: Susţinerea organizaţiilor membre 

 
1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 

 
Activitatea 1. 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 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 2. Promovarea oportunităţilor naţionale şi internaţionale prin reţele online. 
Descrierea: Prin intermediul reţelelor de e-mail și online de twitter şi facebook ale CNTM 
sunt promovate activităţile CNTM, ştiri în domeniul politicii de tineret şi oportunităţi 
naţionale şi internaţionale.  
Rezultate: Creşterea vizibilităţii CNTM în rândul tinerilor din mediul online.  
 
Activitatea 3. Facilitarea accesului la informaţie despre OM 
A fost creată o pagină specială pe site-ul CNTM 
http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=30&lang=r
o 
 
 

1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 
de lungă durată între OM 
 
Activitatea 4. Sporirea gradului de comunicare între OM prin întâlniri periodice, 
participarea în activităţi comune.  
Descrierea: În perioada august-decembrie 2010 au avut loc 5 ateliere tematice cu 
subiectele: 

http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=30〈=ro
http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=30〈=ro
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1. Inițiative legislative în domeniul tineret și impactul acestora asupra sectorului 
asociativ (legea cu privire la voluntariat, modificare legii cu privire la tineret, 
modificarea codului învățământului etc.); 

2. Modalități eficiente de promovare a activităților de tineret în mass-media; 
3. Lobby si advocacy în domeniul tineret; 
4. Influența politicilor de tineret ale Consiliului Europei și a Uniunii Europene asupra 

tinerilor și a organizațiilor de tineret din Moldova; 
5. Rolul campaniilor sociale în dezvoltarea sectorului tineret. 

Atelierele tematice au întrunit tineri activi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, a 
grupurilor de inițiativa din țară cu scopul de a interacționa, a face schimb de experiența și 
bune-practici si de a stabili parteneriate în comun. Atelierele au oferit participanților o 
platforma de interacțiune și de învățare alături de invitați în cadrul atelierelor, specialiști 
în domeniu din instituții publice, instituțiile administratei publice centrale, etc. 
Rezultate: Participanții în cadrul atelierelor au preluat din experiența colegilor, au 
realizat schimb de practici de succes, au stabilit legături comune și lucrează asupra 
stabilirii de parteneriate în scopul implementării proiectelor în comun. 
 
Activitatea 5. Organizarea vizitelor de studiu între OM.  
În perioada de raportare nu au fost organizate vizite de studiu între OM din motivul 
suprasolicitării de activități.  
 

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. Informaţii despre oportunităţile de participare la nivel naţional şi 
internaţional (pag. de internet) 
A fost finalizată pagina de internet a CNTM care se reînnoiește continuu. De asemenea, 
OM primesc în mod regulat anunțuri cu diferite oportunități de participare la evenimente 
de nivel național și internațional unde pot stabili legături cu organizații din alte țări. 
 
Activitatea 7. Acordarea suportului în identificarea resurselor financiare pentru 
participarea la activităţile internaţionale. 
Descrierea: Activitatea respectivă este una specifică, realizarea ei fiind bazată pe 
necesitățile specifice ale OM. În acest sens, CNTM a primit o solicitare din partea AIESEC 
Moldova în identificarea resurselor parțiale necesare pentru a participa la o conferința 
internațională 
Rezultate: MTS a achitat o parte din costul biletului de avion pentru delegatul AIESEC la 
Conferința internațională. 
 
Activitatea 8. Promovarea organizaţiilor membre în cadrul diverselor întruniri cu 
finanţatorii, forumuri naţionale şi internaţionale etc. 
Descrierea: Fiind membru activ la mai multe reţele internaţionale, CNTM a promovat 
intens organizaţiile de tineret în cadrul activităţilor desfăşurate atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional. Astfel de promovări au avut loc şi în cadrul întrevederilor cu diverşi 
donatori şi experţi. 
Rezultate: Creșterea vizibilității organizațiilor membre. 
 

1.1.4 Obiectiv: De a crea reţele regionale ale CNTM 
 
Activitatea 9. Stabilirea parteneriatelor regionale pentru crearea şi extinderea reţelei. 
Descrierea: În perioada de raportare, în cadrul proiectelor CNTM și a activităților locale 
în care a participat Biroul, s-au stabilit parteneriate promițătoare cu un șir de organizații 
locale. Însă acestea încă nu au fost materializate în calitate de potențiale nuclee pentru 
viitoarea rețea locală. Aceasta urmează a fi efectuat în perioada viitoare. 
Rezultate: Implicarea organizațiilor locale în proiectele CNTM și participarea la o 
activitate în regiunea Găgăuzia la invitația Centrului „Pro-Europa” din Comrat. 
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Activitatea 10. Elaborarea unui regulament al reţelelor regionale. 
Activitatea nu a fost realizată în perioada preconizată. Nu există o fezabilitate a 
procesului la moment. 
 
Activitatea 11. Iniţierea procedurii de modificare a Statutului CNTM cu prevederea 
posibilităţii de înregistrare a reţelelor regionale. 
În acest sens a fost creat un grup de lucru care se ocupă de modificarea Statutului CNTM 
și elaborarea Regulamentului Intern de funcționare. Activitatea grupului urmează să fie 
reluată după AG din 19 februarie 2011. 
 

 

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 12. Consultaţii şi asistenţă oferite organizaţiilor de tineret. 
Descrierea: La cerere au fost oferite mai multe consultații diferitor organizații de tineret. 
Consultațiile au fost oferite în domeniul legislației și a politicilor de tineret la nivel 
european. Aceste consultații aveau loc în cadrul anumitor proiecte („CNTM Cafe”), 
diverse evenimente publice unde erau invitați membrii de birou pentru a face prezentări 
și în cadrul adresărilor individuale. 
Rezultate: Organizațiile de tineret au beneficiat de asistență informațională din partea 
Biroului, astfel sporindu-și capacitățile. 
 

 
Activitatea 13. Elaborarea şi completarea unui registru de evidenţă a consultaţiilor 
oferite. 
În perioada de raportare, în pofida multitudinii de consultații oferite, nu s-a reusit 
elaborarea unui registru de evidență al acestora.  

 
1.2.2. Obiectiv: De a consolida şi dezvolta capacităţile organizaţionale ale asociaţiilor de 

tineret din R.M. 
  

Activitatea 14. Promovarea schimbului de experienţă dintre ONG-urile de tineret din 
RM şi ONG-urile de tineret de peste hotare. 
Descrierea: În perioada iulie-august, CNTM a facilitat participarea tinerilor în cadrul 
evenimentului "International youth meeting on humanity and peace", Heiden, organizat 
de către Swiss Red Cross. Evenimentul a întrunit peste 200 de participanți din țările 
lumii. Tinerii au participat în diferite workshopuri în funcție de interese. 

De asemenea, CNTM a facilitat participarea mai multor organizații de tineret atât din 
Moldova, cât și din regiune în cadrul celui de-al doilea Forum al ONG-urilor de la Marea 
Neagră, astfel oferindu-le spațiu de interacțiune în cadrul evenimentului. 

Rezultate: Organizațiile participante au dezvoltat cunoștințe si experiență în domenii ca: 
conflict management, scrierea de proiecte, managementul proiectelor, etc., au 
participat în schimbul de experiență și preluarea de bune-practici. De asemenea, a fost 
asigurată participarea consiliilor naționale de tineret din Est la Forumul ONG-urilor de la 
Marea Neagră.  

 
 Activitatea 15. Traininguri pe diverse tematici (consolidarea capacităţilor pentru 

obţinerea finanţării, planificarea strategică, monitorizare, evaluarea activităţilor, 
politici de tineret) 
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Descrierea: În perioada de raportare astfel de training-uri nu au fost organizate din 
motivul insuficienței resurselor financiare, însă în toate proiectele și activitățile CNTM 
unde se abordau temele respective, au fost implicate și organizații non-membre. 
Rezultate: Mai multe organizații și grupuri de inițiativă au beneficiat de activități 
tematice în domeniile menționate. 

 
 Activitatea 16. Activități de promovarea a aderării la CNTM. 

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: 5 organizaţii şi-au arătat  interesul  în a adera  la CNTM  la Adunarea Generală 
din februarie 2011. 

 

1.3. Scop: Crearea şi promovarea unei reţele de formatori 
 
1.3.1. Obiectiv: De a crea o baza de date a formatorilor 

 
Activitatea 17. Crearea bazei de date a formatorilor. 
Echipă de formatori pentru organizaţii de tineret (EFORT) - echipa a fost formată, dar 
după promovarea câtorva oportunităţi s-a dovedit a fi că membrii acesteia nu sunt 
interesați în facilitarea trainingurilor, ca rezultat procesul stagnează. 

 
  
1.3.2. Obiectiv: De a oferi instruire continuă formatorilor  
  

Activitatea 18. ToT (training pentru traineri) pentru membrii EFFORT. 
În perioada de raportare nu a fost efectuat ToT pentru membrii EFORT, din motivul 
suprasolicitării de activitiți.  

 
Activitatea 19. Oferirea posibilităţilor de perfecţionare în cadrul evenimentelor 
internaţionale pentru membrii EFORT. 
În perioada de raportare nu au venit solicitari de participare a membrilor EFORT la 
evenimente internaționale. 

 
1.3.3. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil 
  

Activitatea 20. Promovarea membrilor EFORT în calitate de traineri la evenimente 
internaţionale. 

 În perioada de raportare nu au venit solicitari de participare/asistență în aplicare a 
membrilor EFORT în calitate de traineri la evenimete internaționale.  

 
 Activitatea 21. Promovarea includerii membrilor EFORT în Pool of Trainers al CoE, YFJ, 

SALTO. 
Descrierea: În perioada de raportare nu au fost lansate concursuri de suplinire a echipelor 
de traineri în cadrul structurilor menționate și/sau membrii EFORT nu au manifestat 
interes față de acestea. 
 

1.4. Scop: Dezvoltarea capacităţilor Biroului Executiv şi ale Secretariatului CNTM  

 
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile membrilor Biroului Executiv (BE) 
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Activitatea 22. Participarea la traininguri la nivel naţional şi internaţional a membrilor 
BE. 
Descrierea: În perioada de raportare MBE au participat la mai multe training-uri la nivel 
național și internațional organizate de Consiliul Europei, Forumul European de Tineret, 
Cancelaria de Stat și alte instituții. 
Rezultate: Membrii de birou au participat la 5 training-uri naționale și internaționale 
relevante domeniilor în care activează.  

 
Activitatea 23. Desfăşurarea activităţilor de instruire pentru BE privind politica de 
tineret la nivel naţional şi internaţional, cât şi în alte domenii conform necesităţilor. 
Nu au fost desfășurate activități de instruire, membrii de birou participând însă în 
activități organizate de alte instituții. (vezi activitatea 22) 

 
Activitatea 24. Elaborarea regulamentului intern de funcţionare şi a organigramei 
CNTM. 
În acest sens a fost creat un grup de lucru care se ocupă elaborarea Regulamentului 
Intern de funcționare. Activitatea grupului urmează să fie reluată după AG din 19 
februarie 2011. 

 
Activitatea 25. Elaborarea strategiei de comunicare CNTM.  
Strategia de comunicare a CNTM a fost elaborată. La moment, documentul se află la 
etapa de colectare de comentarii și modificări. 
 
Activitatea 26. Organizarea lunară a ședințelor Echipei CNTM. 
În perioada de raportare nu au fost organizate ședințe ale Echipei CNTM care au fost 
substituite de ședințe ale BE și ale Secretariatului.  
 
 

1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
 
 Activitatea 27. Participarea la activităţi de instruire şi perfecţionare profesională. 

Informația poate fi accesată din raportul Secretariatului. 
 
 Activitatea 28. Creşterea eficienţei de lucru în cadrul Secretariatului. 

Din luna august activitatea Secretariatului se desfășoară într-un birou mai spațios cu 
facilități necesare pentru desfășurarea eficientă a lucrului. De asemenea, sunt organizate 
ședințe săptămânale cu membrii Secretariatului și cu participarea membrilor Biroului 
Executiv. 

 
1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 
 Activitatea 29. Stabilirea contactelor şi parteneriatelor cu noi finanţatori. 
 Descrierea: Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse măsuri pentru a  

diversifica numărul de finanţatori şi parteneri, în acest fel diminuând dependenţa faţă de 
o instituţie anume. BE a avut întrevederi cu mai multe instituţii donatoare unde a 
promovat domeniul tineret ca unul prioritar pentru finanţare: Academia pentru 
Dezvoltare Educațională, Agențiile ONU, Consiliul Europei, Black Sea Trust for Regional 
Cooperation, Balkan Trust for Democracy etc.  
Rezultate: În perioada de raportare au fost elaborate şi propuse spre finanţare proiecte, 
precum şi implementate activităţi în parteneriat cu: Academia pentru Dezvoltare 
Educațională, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Black Sea Trust for Regional 
Cooperation. 
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Direcţia: Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Tineret 

Responsabili: Eduard MIHALAȘ, Irina AGA 
 
2.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societăţii 
 
2.1.1. Obiectiv: De a promova participarea şi mobilitatea tinerilor 
 

Activitatea 1. Campanie de promovare a Programului „Tineret în Acţiune” – distribuirea 
materialelor informative, banere on-line pe site-urile societăţii civile, consultaţii pentru 
OM. 
Descrierea: Au fost oferite consultații de scriere și aplicare la programul Tineret în 
Acțiune care au fost oferite în cadrul trainigurilor desfășurate de către CNTM în 
parteneriat cu Generația Tinerilor. O campanie amplă de promovare sau materiale 
informative nu au fost elaborate, urmează a fi identificate surse financiare în acest sens. 
 
Activitatea 2. Facilitarea participării în cadrul programului Tineret în Acţiune 
Descrierea: Training Course „Liderii pentru incluziunea socială și egalitatea gender.” 
Eveniment organizat în perioada 15-25 septembrie 2010 în cadrul Programului Tineret în 
Acţiune. Scopul trainingului a fost de a abordata tematici ca egalitatea gender, 
problemele principale cu care se confruntă femeile la etapa actuală, precum şi de a veni 
cu soluţii viabile, realizate ulterior prin intermediul proiectelor/iniţiativelor comune.  
Rezultate: Participanţii au elaborat concepte de proiecte care urmează a fi finalizate şi 
aplicate în cadrul programului Tineret în Acțiune. Cunoştinţele acumulate, precum şi 
contactele stabilite între participanţi reprezintă o sursă de cooperare viitoare.  
 
Activitatea 3. Desfăşurarea acţiunilor de lobby şi advocacy cu Ambasadele și 
Consulatele rezidente în R. Moldova pentru facilitarea obţinerii vizei.  
Descrierea: Adoptarea documentului „Community Code of Visa”, precum și simplificarea 
procedurilor de acordare a vizelor au fost facilitate de acțiunile de lobby și advocacy 
realizate de Forumul European de Tineret, în grupul de lucru al căruia CNTM a avut 
reprezentanți.  
Rezultate: Vizele pentru cei care pleacă la diverse activităţi pentru tineret sunt acordate 
într-un regim mai lejer. 
 
Activitatea 4. Promovarea Codului Comunităţii pentru Viză (CCV) şi monitorizarea 
implementării codului.  
Descrierea: Nu au fost semnalate cazuri de încălcare sau abuzare a drepturilor tinerilor 
solicitanți de viză. Paralel, ca o acțiune comună a organizațiilor membre a Forumului 
European de Tineret, toți participanții la diverse activități ale Forumului completează un 
formular prin care indică dacă s-au confruntat cu probleme de obținere a vizei. Aceste 
date sunt colectate și sistematizate pentru a fi utilizate în diverse acțiuni de advocacy. 
Rezultate: Vizele pentru care pleacă la diverse activităţi pentru tineret sunt acordate 
într-un regim mai lejer. 
 
Activitatea extra-plan I: Lansarea Anului Internaţional al Tineretului 
Descrierea: În cadrul proiectului, la 12 august 2010 a fost desfăşurată o conferinţă de 
presă de lansare a Anului Internaţional al Tineretului şi promovare a proiectului de lege 
cu privire la tineret. Conferinţa de presă a fost realizată în parteneriat cu Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi Organizaţia Naţiunilor Unite la Agenţia de presă „Info-Prim 
Neo”.  
Rezultate: Evenimentul a avut o vizibilitate sporită, reieşind din rezultatele care au fost 
obţinute la nivel de mediatizare după acest eveniment, după cum poate fi observat din 
link-urile de mai jos:  

 http://allmoldova.md/ro/moldova-news/1249050760.html 
 http://moldpres.md/News.aspx?NewsCod=7067&NewsDate=12.08.2010 
 http://unimedia.md/?mod=news&id=22338 

http://allmoldova.md/ro/moldova-news/1249050760.html
http://moldpres.md/News.aspx?NewsCod=7067&NewsDate=12.08.2010
http://unimedia.md/?mod=news&id=22338
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 http://www.un.md/news_room/pr/2010/Youth_Year_Launch/index_rom.shtml 
 http://portal.moldpres.md/default.asp?Lang=ro&ID=138130 
 http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=170:anul-internaional-

al-tineretului-anul-nostru-vocea-noastr&catid=6:news&Itemid=105&lang=ro 
 http://www.trm.md/index.php?module=stiri_int&news_id=20472 
 http://unimedia.info/?mod=news&id=22360 
 http://www.ong.md/index.php?mod=home&hmod=postbyid&id=4171 
 http://jurnaltv.md/#anul-international-al-tineretului-136318 

 
Activitatea extra-plan: Lansarea concursului „Capitala Tineretului 2011”.  
Descrierea: „Capitala Tineretului” este o practică preluată din experienţa Forumului 
European de Tineret şi presupune alegerea unui oraş din ţară căruia i se oferă titlul de 
capitală a tineretului unde în decurs de un an se desfăşoară mai multe activităţi pentru 
tineri. Scopul acestui concurs în R. Moldova este de a concentra activităţile pentru tineri 
în centrele raionale şi oraşele din ţară, de aceea municipiile Chişinău şi Bălţi nu au fost 
eligibile să participe la concurs.  
Rezultate: CNTM a reuşit să implice în calitate de partener al acestui concurs şi ONU, prin 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Drept rezultat UNFPA va acorda suport 
financiar la o parte din activităţile ce vor fi desfăşurate de CNTM în Capitala Tineretului 
2011. Capitala Tineretului 2011 a fost selectat oraşul Ungheni, titlul ce a fost acordat de 
Preşedintele R. Moldova în cadrul Galei Premiilor pentru Tineret. CNTM a desfăşurat deja 
o şedinţă cu organizaţia locală din Ungheni responsabilă de Capitala Tineretului 2011, 
pentru a coordona activităţile ce vor fi desfăşurate în Ungheni pe parcursul anului 2011.  

 
Activitatea extra-plan: Implementarea campaniei „Contăm, deci Votăm!” pentru 
stimularea participării tinerilor la alegeri. 
Descrierea: Campania „Contăm, deci Votăm!” a fost implementată în noiembrie 2011 şi a 
cuprins câteva activităţi majore: 

 Buss campaign (a fost desfăşurată în 16 raioane din centrul ţării, în aproximativ 
130 de localităţi) 

 Campania în Universităţi (a cuprins blocuri de studii şi cămine din 6 universităţi 
din ţară: Universitatea Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul, Universitatea Alecu 
Russo din Bălţi, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea 
Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice şi Universitatea de Stat din 
Moldova) 

 Comunicarea on-line (s-a axat pe reţelele sociale cele mai populare, bloguri, 
bannere flash, transmisiuni on-line şi o pagină web a campaniei) 

 Comunicarea prin canale video (elaborare şi difuzare de spoturi publicitare şi 
organizare de dezbateri televizate între liderii aripilor de tineret a partidelor 
politice). 

Rezultate: Realizarea campaniei în 16 raioane (peste 130 de localităţi), aproximativ 
60 000 de studenţi informaţi despre importanţa participării la alegeri şi procedura de 
participare la alegeri, editate peste 150 000 de exemplare de materiale (pliante, flyere, 
pixuri, brăţări, genţi, veste, bannere etc.) cu informaţie despre alegeri, 60 de voluntari 
instruiţi în promovarea participării conştiente la alegeri, crearea paginilor campaniei pe 
cele mai populare reţele sociale (ondnoklassniki, facebook şi twitter), promovarea 
imaginii pozitive a CNTM, o pagină web creată care a însumat peste 22 mii de vizitatori în 
aproximativ 3 săptămâni de campanie, elaborarea unui banner flash si plasarea acestuia 
pe mai multe site-uri, reţele şi blog-uri; elaborarea a 4 spoturi video si plasarea pe mai 
multe surse on-line unde au cumulat peste 140 mii vizualizări şi difuzate la 5 posturi TV 
cu acoperirea naţională; organizarea şi difuzarea (on-line) şi la TV a 7 dezbateri 
electorale axate pe politicile de tineret (dezbaterile on-line au fost urmărite de minim 87 
mii persoane). 
 
 
 
 

http://www.un.md/news_room/pr/2010/Youth_Year_Launch/index_rom.shtml
http://portal.moldpres.md/default.asp?Lang=ro&ID=138130
http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=170:anul-internaional-al-tineretului-anul-nostru-vocea-noastr&catid=6:news&Itemid=105%E2%8C%A9=ro
http://cntm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=170:anul-internaional-al-tineretului-anul-nostru-vocea-noastr&catid=6:news&Itemid=105%E2%8C%A9=ro
http://www.trm.md/index.php?module=stiri_int&news_id=20472
http://unimedia.info/?mod=news&id=22360
http://www.ong.md/index.php?mod=home&hmod=postbyid&id=4171
http://jurnaltv.md/#anul-international-al-tineretului-136318
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2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de voluntariat 

Activitatea 5. Festivalul Voluntarilor 2010 – CNTM trebuie să faciliteze participarea şi 

aplicarea OM, precum şi stimularea OM în promovarea voluntariatului.  
Descrierea: Festivalul Voluntarilor „Jos pălăria! în faţa voluntarilor” devenit deja o 
tradiţie în Republica Moldova, se desfăşoară în fiecare an cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Voluntarului. Având genericul „Jos pălăria în faţa voluntarilor”, evenimentul vine să 
recunoască public meritele şi eforturile voluntarilor din întreaga republică. La cea de-a 
VIII-a ediţie a Festivalului Voluntarilor, care s-a desfăşurat pe data de 4 decembrie 2010, 
în incinta Palatului Republicii, au fost prezente peste o mie de persoane fizice şi juridice, 
care participă şi sprijină cel mai activ iniţiativele de voluntariat în R. Moldova.  
CNTM a participat în procesul de organizare, fiind responsabil de partea de comunicare şi 
promovare. De asemenea, CNTM a participat în procesul de jurizare a dosarelor pentru 
Festival.  
Rezultate: În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai active organizaţii din 
domeniul voluntariat, coordonatorii de voluntari, voluntari şi jurnalişti activi. CNTM a 
oferit 2 premii speciale pentru 2 organizaţii membre care au promovat voluntariatul în R. 
Moldova: AIESEC Moldova şi Organizația Națională a Scauților din Moldova. 
Durabilitate: CNTM se va implica activ şi în următoarele ediţii ale Festivalului 
Voluntarilor, fiind una din activităţile de bază ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi 
activităţilor de voluntariat.  
 
Activitatea 6. Schimburi internaţionale de voluntariat – implicarea în proiecte de EVS 
pentru stimularea voluntarilor OM în participarea la aceste programe. 
Descrierea: CNTM în parteneriat cu Organizația Milenium din România a intermediat 
participarea tinerilor din Moldova în calitate de voluntari la diferite ONG-uri din România. 
Rezultate: CNTM a reușit plasarea unui voluntar într-o organizație din România unde 
acesta a avut ocazia de a-și dezvolta abilitățile și a promova sectorul de tineret din 
Moldova.  
 
Activitatea 7. Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2010 „Hai în gaşca voluntarilor!” – 
implicarea OM în desfăşurarea activităţilor de voluntariat.  
Activitatea raportată pentru perioada ianuarie – mai 2010.  
 
Activitatea 8. 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: În cadrul şedinţelor (iunie – decembrie 2010) a fost discutat procesul de 
implementare a Legii voluntariatului, elaborarea unui document cu bune practici în 
domeniul voluntariat ce va fi prezentat Forumului European de Tineret, precum şi 
mecanismul de organizare, desfăşurare şi evaluare a Festivalului Voluntarilor 2010.  
Rezultate:  

 Coordonarea eficientă a activităţilor în domeniul voluntariat la nivel de Coaliţie.  
 Planificarea activităţilor pentru promovarea şi implementarea Legii cu privire la 

voluntariat.  

 
2.2. Scop: Promovarea Antreprenoriatului si Angajarii (AA) în câmpul muncii în rândul 
               tinerilor din RM 
 
2.2.1. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice şi de 
oferi suport informaţional în  promovarea Antreprenoriatului şi Angajării 

 
Activitatea 9. Elaborarea unei cercetări calitative privind situaţia angajării tinerilor în 
câmpul muncii în cadrul Factorului Migraţiei Tinerilor şi Exodului de Intelecte.  
Concept aflat in proces de elaborare. 
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Activitatea 10. Târg al Locurilor de Munca la nivel naţional. 
Descrierea: Eveniment realizat pe data de 26 mai 2010 în parteneriat cu: Ministerul 
Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, ANOFM, cu genericul „Forul meseriilor şi profesiilor pentru tineret”. În cadrul 
Târgului au participat 30 de instituţii de învățământ, circa 50 de companii/întreprinderi, 
ONG-uri. ANOFM a prezentat o baza de date cu 2000 de posturi vacante în diferite ramuri 
ale economiei, iar participanții la eveniment au oferit 1500 de locuri de muncă tinerilor. 
Această iniţiativă a devenit deja o tradiţie şi se desfăşoară cel puţin o dată pe an la nivel 
republican. 
Rezultate: În cadrul acestui târg au fost prezentate atât locuri vacante cu tentă 
vocaţională/tehnică preponderent, însă şi profesională pe domenii de IT, telefonie 
mobilă, business, etc.; ONG-urile de tineret care oferă servicii de practică profesională 
peste hotarele ţării, proiecte de succes, iniţiative şi activităţi de tineret. Dintre aceste 
ONG-uri menţionăm : AIESEC, AEGEE, proiectul BCC.  
Durabilitate: Ideea Târgului de Locuri de Muncă este una eficientă, însă învechită ca 
mecanism de realizare/desfăşurare în Republica Moldova. Având experienţa de 
organizatori, CNTM își propune lansarea unei idei proprii, într-un format bazat pe 
practicile europene şi pe interesele tinerilor. 
 
Activitatea 11. Stabilirea parteneriatului strategic cu instituţiile responsabile de 
angajarea tinerilor (Ministerul Muncii, ANOFM, mediul Business) cu scopul facilitării 
angajării tinerilor. 
Rezultate: În urma desfășurării târgului locurilor de muncă, CNTM a stabilit relaţii de 
cooperare cu ANOFM, Ministerul Muncii și companii private, parteneriate care vor fi 
benefice în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul angajării tinerilor. 
 

Activitatea extra-plan. Proiectul BizArena  
Descrierea: Proiectul BizArena (http://bizarena.org/) este un pionierat în domeniul 
eLearning în Moldova şi oferă studenţilor oportunitatea de a beneficia de un sistem unic 
de învăţare bazat pe simulare în timp real a economiei. Beneficiari: studenţii facultăţilor 
de economie de la ASEM, USM, ULIM şi altele. Au participat peste 100 de studenţi. 
Rezultate: Promovarea CNTM în rândul studenţilor afiliaţi/neafiliaţi interesaţi de 
antreprenoriat. Creșterea vizibilității CNTM (proiectul a fost larg promovat prin web-
media). 

 
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 12. Negocierea si semnarea acordului de colaborare dintre MTS şi CNTM – 

acordul va pune bazele dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre CNTM şi MTS 
Descrierea: Documentul a fost revizuit de către CNTM şi transmis MTS spre semnare. 
Rezultate: Până în prezent, reieşind din contextul politic, acordul nu a fost semnat.  

 
 Activitatea 13. Activităţi de lobby în procesul de formare a grupurilor de lucru 

tematice pe lângă MTS.  
Descrierea: Această activitate a fost inclusă ca parte componentă a procesului de 
dezbatere publică a legii cu privire la tineret. Şedinţa cu grupul de lucru format de MTS –
s-a desfăşurat înainte de lansarea dezbaterilor publice asupra proiectului de lege cu 
privire la tineret. La şedinţă au participat 11 persoane, reprezentanţi ai MTS, CNTM, 
Parlamentului Tinerilor, CNRT şi Uniunii Juriştilor din Moldova.  

Rezultate: În cadrul şedinţei au fost discutate varianta preliminară a proiectului de lege 
care urmează a fi supusă dezbaterilor, forma, grupurile şi regiunile în care va fi consultat 
proiectul de lege şi responsabilii.  

http://bizarena.org/
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2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 

 
Activitatea 14. Elaborarea amendamentelor la proiectul de lege cu privire la tineret. 

Activitatea 14.1. 4 dezbateri publice regionale asupra proiectul de lege cu privire la 
tineret la care au participat un total de 152 de tineri. Dezbaterile au avut drept scop 
acumularea recomandărilor la proiectul de lege cu privire la tineret: 

 Dezbaterea în municipiul Bălți, cu participarea a 57 de persoane. Asociația obștească 
“Moștenitorii”, organizație membră CNTM, a facilitat procesul de pregătire, desfășurare, 
asigurare logistică și cu spațiu pentru realizarea dezbaterii.  

 Dezbaterea la Cahul - au participat 21 persoane din regiunea de sud a țării, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret, lucrători de tineret, reprezentanți ai Consiliului Raional 
Cahul, voluntari. Consiliul Raional Cahul a oferit gratuit sala de ședințe, iar organizația 
membră la CNTM – Asociația obștească “Perspectiva” a asigurat pregătirea și invitarea 
participanților la dezbatere. În cadrul dezbaterii, la care a participat și Șeful direcției 
Programe Tineret al Ministerului Tineretului și Sportului au fost evidențiate necesitatea 
intensificării colaborării dintre instituțiile publice și societatea civilă, precum și 
asigurarea monitorizării eficiente și durabile din partea ONG de tineret, în special al 
CNTM, a instituțiilor publice responsabile de politicile de tineret.  

 Dezbaterea la Căușeni - au participat 17 persoane din regiunea de sud – est a țării 
(lucrători de tineret, voluntari, tineri activi, specialiști de tineret, reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret). Sediul pentru desfășurarea dezbaterii a fost oferit de către 
Primăria Căușeni, iar facilitarea procesului de organizare și invitare a participanților a 
fost asigurată de către organizația membră a CNTM - Centrul Informațional Tighina. 

 Dezbaterea la Chișinău - au participat 20 persoane din regiunea de centru a R. Moldova, 
fiind în special lucrători de tineret și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. În cadrul 
dezbaterii, la care a participat și MTS, a fost reiterată necesitatea perfecționării continuă 
a lucrătorilor de tineret. De asemenea, a fost discutat mecanismul de finanțare de către 
stat a programelor și acțiunilor de tineret, care urmează a fi prevăzut în proiectul de 
lege.  

 
Activitatea 14.2. 4 dezbateri publice cu diferite grupuri ale societăţii civile referitor la 
proiectul de lege cu privire la tineret – în cadrul dezbaterilor au fost lansate discuții 
asupra unor articole din proiectul de lege cu privire la tineret, în special articolul ce ține 
de rolul Consiliului Național al Tineretului din Moldova în procesul de monitorizare, 
evaluare și colaborare cu instituțiile publice guvernamentale responsabile de politicile de 
tineret. Au fost desfășurate dezbateri cu următoarele grupuri ale societății civile: 

 Dezbaterea cu studenţi, la care au participat 13 reprezentanți ai Consiliului Național al 
Organizațiilor Studențești din Moldova, ai Senatului Studențesc al Universității de Stat din 
Moldova, Alianței Studenților din Moldova și alți studenți din diferite universități. 
Implicarea structurilor reprezentative ale studenților a permis crearea unei imagini clare 
asupra doleanțelor mediului academic asupra proiectului de lege cu privire la tineret (ex. 
aplicarea principiului de co-management și în procesul de luare a deciziilor în mediul 
academic.) 

 Dezbaterea cu organizaţiile de tineret ale partidelor politice – au fost desfășurate două 
ședințe. În cadrul dezbaterilor au participat 31 persoane, reprezentând toate partidele 
politice parlamentare, fiind prezenţi şi reprezentanţi ai partidelor politice ne-
parlamentare. În urma acestei activităţi s-a evidenţiat necesitatea de a lucra mai intens 
cu aripile de tineret alte partidelor politice, pentru a le consolida capacităţile în 
domeniul politicilor de tineret şi o necesitate a creşterii vizibilităţii CNTM în rândul 
partidelor politice.  
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 Dezbaterea cu organizaţiile membre ale CNTM – în cadrul acestei dezbateri nu s-a reuşit 
implicarea unui număr mare de organizaţii membre ale CNTM în cadrul dezbaterilor 
propriu-zise, fiind perioada care a coincis cu alte activităţi pe care aceste ONG le aveau 
planificate anterior, însă CNTM a primit un set de recomandări în format electronic din 
partea OM. În cadrul dezbaterii s-a reiterat necesitatea includerii în proiectul de lege cu 
privire la tineret a articolului ce ţine de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi 
rolul acestui în raport cu instituţiile publice guvernamentale responsabile de politicile de 
tineret.  

Rezultate: În urma fiecărei dezbateri a fost realizat un document cu propuneri și 
recomandări de perfecționare a proiectului de lege cu privire la tineret. Comentariile la 
proiectul de lege venite în cadrul dezbaterilor au fost promovate prin intermediul 
comunicatelor de presă difuzate de către CNTM și preluate de portaluri de știri și presă. 
 
Activitatea 14.3. Elaborarea analizei cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la 
tineret. 
Descrierea: La moment Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) este în 
proces de elaborare a analizei, care începând cu ianuarie 2011 va fi utilizată în cadrul 
şedinţelor planificate cu Ministerele, fracţiunile parlamentare şi Comisiile parlamentare 
de profil.  
Rezultate: Varianta finală a Analizei Impactului de Reglementare va fi prezentată la 
mijlocul lunii februarie 2011.  

 
2.4. Scop: Monitorizarea elaborării şi implementării politicilor/activităţilor de tineret 
 
2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 
 

Activitatea 15. Desfăşurarea unui eveniment public de prezentare a activităților 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Descrierea: În procesul implementării acestei activități s-a decis schimbarea conceptului 
astfel încât MTS să facă prezentarea publică a raportului de evaluare a politicilor de 
tineret de către Consiliul Europei. 
Rezultate: A fost făcut public raportul de evaluare a politicilor de tineret de către 
Consiliul Europei. 

 
 

Direcţia: Drepturile omului şi integrarea socială 

Responsaili: Natalia COJOHARI, Aurelia PETROV 
 
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 1. Colaborarea cu organizaţiile membre ale Alianţei Anti-tortură „Act” – 

pentru a beneficia de experţi, materiale informative şi acoperire geografică a 
activităţilor. 
Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 

   
  Activitatea 2. Semnarea acordului de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. 

Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din decembrie 2009. 
 
Activitatea 3. Distribuirea de informaţii vis a vis de activitatea Coaliţiei Nediscriminare 
pentru lărgirea acesteia. 
Descrierea: În cadrul Coaliţiei Nediscriminare, CNTM a avut un reprezentant în Consiliul 
Coaliţiei. În decursul mandatului s-a participat/organizat şedinţele de lucru ale Coaliţiei, 
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precum şi Adunarea Generală a structurii în cauză. La şedinţe s-au discutat mai multe 
subiecte pe tematica nediscriminării, s-au planificat acţiuni publice de protest privind 
nerespectare drepturilor omului, precum şi s-a lucrat la amendarea proiectului de lege 
privind prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova. 
Rezultate: Au fost elaborate propuneri la amendarea proiectului de lege privind 
prevenirea şi combaterea discriminării în Moldova, proiectul de lege rămânând la 
ajustare juridică în cadrul IDOM; s-a pregătit şi desfăşurat Adunarea Generală a Coaliţiei 
în decursul lucrărilor căreia a fost ales noul Consiliu pentru mandatul noiembrie 2010 - 
mai 2011. Alte activități și rezultate ale Coaliției sunt reflectate în raportul 
Secretariatului. 

 
 Activitatea 4. Curs de instruire „Tinerii pentru drepturile lor” cu tematica – drepturile 
Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 

 
 Activitatea 5. Facilitarea realizării a 20 de activităţi sub genericul „Tortura poate 

oprită de TINEri” în 20 de localităţi din R.M.  
 Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 
 

Activitatea 6. Elaborarea şi editarea pliantelor informative(întrebări/răspunsuri/soluţii 
pentru diferite situaţii de conflict ce pot apărea între tineri şi forţele de ordine.) 
Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 
 

Activitatea 7. Implicarea în activităţile partenerilor în organizarea Festivalului pentru 
Drepturile Omului.  
Descrierea: CNTM a contribuit prin recrutarea şi gestionarea echipei de voluntari care au 
distribuit pliantele informative, precum și la mediatizarea festivalului. 
Rezultate: Creșterea vizibilității CNTM prin plasarea logoului CNTM pe materialele 
promoționale. 

 
Activitatea extra-plan: Seminar de instruire pentru avocați 
Descrierea: În perioada 19-20 Noiembrie, a fost desfășurat un seminar de instruire pentru 
avocați, realizat în parteneriat cu AO „Juriștii pentru Drepturile Omului” si cu suportul 
financiar al Consiliului Europei. Seminarul a avut ca scop dezvoltarea și consolidarea 
capacitaților participanților, schimbul de experiența și dezvoltarea profesională. 
Rezultate: 28 de avocați din RM și-au consolidat capacitățile profesionale, au preluat 
practici și au participat în procesul de schimb de experiență. 
 
Activitatea extra-plan: Atelierul cu tema „Oferirea dreptului la vot de la 16 ani”, 3 
decembrie 2010 
Descrierea: Atelierul organizat de CNTM a avut ca scop discutarea dreptului de vot de la 
16 ani fost și a întrunit ONG-ri de tineret, grupuri de iniţiativă, organizaţii studenţeşti, 
tineri voluntari, tineri membri ai aripilor de tineret a partidelor politice, blogeri etc.  
Rezultate: Participanții au fost familiarizați cu informația privind dreptul de vot de la 16 
ani în alte țări, activități de lobby în acest sens implementate de organizațiile europene, 
precum și au avut posibilitatea să pună în dezbatere acest subiect aducând argumente pro 
și contra. 
 
Activitatea extra-plan: Training „Drepturile Omului pe Ecrane” 
Descrierea: Trainingul a fost organizat în perioada 1-5 noiembrie 2010 (Coșnița, Moldova) 
de către Generația Tinerilor în parteneriat cu CNTM și a avut ca scop instruirea tinerilor 
despre drepturile omului, mecanismele naționale și internaționale de protecție a 
drepturilor omului, precum și filmarea și editarea filmelor de scurt metraj. 
Rezultate: Participanții au obținut cunoștințe și abilități în domeniul drepturilor omului, 
precum și au realizat 20 de filme a câte un minut pe tematica drepturilor omului în 
Moldova.  
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 Activitatea extra-plan: Festivalul pe Roți pentru Drepturile Omului 
Descrierea: Festivalul a fost organizat în decembrie 2010 la Ocnița, Bălți, Ungheni, 
Sângerei, Cupcini în cadrul căruia au fost proiectate filme realizate de către tineri cu 
tematica de toleranța, minorități, libertatea de expresie, migrația și discriminarea și a 
avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile fundamentale ale 
omului. Proiectul a fost realizat de către Generația Tinerilor în parteneriat cu CNTM și 
susținut financiar de Ministerul de Externe al Germaniei. 
Rezultate: Participanții la proiecțiile de film au avut posibilitatea să pună în dezbatere 
temele abordate în filmele prezentate. De asemenea, a sporit gradul de vizibilitatea a 
CNTM în regiunea de nord. 

  
Activitatea extra-plan. Participarea la Școala de vară Internaționala – Dialog 
Descrierea: Școala de vară s-a desfășurat în perioada 12-15 august 2010, Rusia și a avut 
ca scop formarea spațiului de comunicare intercultural în rândul tinerilor, schimb de 
practici și inovații în domeniul dialogului intercultural dintre țările Consiliului Europei și 
țărilor din CSI. 
Rezultate: La activitate au participat un membru al secretariatului și un reprezentat al 
OM – AIESEC. Participanții au stabilit legături de cooperare cu diferite organizații de 
promovare a drepturilor omului din Moldova. 

 
 
3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce 

vizează respectarea DO 
   
  Activitatea 8. Participarea la şedinţele de coordonare în domeniul combaterii şi 

prevenirii discriminării în RM a Misiunii OSCE.  
În perioada de raportare nu au fost participări la ședințe din partea BE. 

 
  Activitatea 9. Participarea la şedinţele de lucru al Ministerului Justiţiei în vederea 

elaborării proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării. 
În perioada de raportare nu au fost participări la ședințe din partea BE. 

 
  
3.1.3. Obiectiv: De a oferi instruire continuă şi susţinere grupului de multiplicatori a DO 

(TEDO) 
 

Activitatea 10. Elaborarea modului de instruire pe drepturile omului pentru tineri – 
modul utilizat pentru seminarele de informare în şcoli şi universităţi. 
În perioada de raportare modulul de instruire nu a fost elaborat din motivul 
suprasolicitării de activități. 

 
  Activitatea 11. Realizarea unui workshop avansat în domeniul anti-discriminării. 
  Activitatea realizată în aprilie 2010 și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 

 
 

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 
 
Activitățile 12-16 sunt reflectate în raportul Secretariatului în cadrul proiectului „Dialog 
Intercultural în Moldova”.  
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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 1. Participarea la COMEM. 
Descriere: În perioada raportată nu a avut loc un astfel de eveniment. Ultimul COMEM a 
avut loc în Aprilie 2010 și a fost raportat la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 
 
Activitatea 2. Participarea la Adunarea Generală a YFJ. 
Descrierea: Adunarea Generală a avut loc în perioada 18-20 noiembrie 2010 la Kiev și 
activitatea centrală în cadrul acesteia a fost alegerea noilor organe de conducere. În 
cadrul noului Birou Executiv a Forumului nu a fost ales nici un reprezentant a Europei de 
Est. În același timp CNTM a participat activ la toate sesiunile de lucru contribuind la mai 
multe documente: Declarație pe Youth in Action 2.0, Anul European a Voluntariatului, 
Declarație referitor la Tinerii și Sărăcia, Planul de acțiuni 2011-2012 etc. 
Rezultate: S-a reușit includerea recomandărilor care vizează programul Youth in Action 
(2.0.) privind acordarea țărilor din Parteneriatul Estic al unui statut preferențial care le-
ar permite să beneficieze de mai multe componente ale programului. În cadrul Anului 
European al Voluntariatului vor fi implicate și organizațiile din afară UE. Europa de Est 
rămâne a fi o zonă prioritară pentru activitățile implementate de Forum. S-a reușit 
promovarea CNTM-ului în rândul celorlalte OM și stabilirea relațiilor de cooperare cu 
respectivele organizații. 
 
Activitatea 3. Participarea la întrunirile grupului de lucru pe Angajare şi Probleme 
Sociale ale YFJ 
În perioada raportată nu au avut loc ședințe ale respectivului grup de lucru. 
 
Activitatea 4. Participarea delegaţilor CNTM la diverse evenimente tematice organizate 
de YFJ.  
Activitatea 4.1.  
Descrierea: The 1st European Youth Work Convention (5-10 iulie 2010). În cadrul 
evenimentului au fost prezentate istoricul activităţii de tineret şi necesitatea unei 
Convenţii privind activitatea de tineret la nivel european.  
Rezultate: a fost adoptată o Declaraţie cu privire la necesitatea unei Convenţii europene 
privind lucrul de tineret. 
 
Activitatea 4.2. 
Descrierea: Expert Group Meeting on Vote @16. În iunie 2010 a fost organizată întrunirea 
grupului de lucru asupra conceptului de „vot de la 16 ani”. Grupul de lucru a fost 
constituit în 2009, aceasta fiind cea de a 3-a ședință. CNTM a participat pentru prima 
dată în calitate de observator. 
Rezultate: S-a reușit familiarizarea cu acțiunile întreprinse de diverse Consilii Naționale 
de Tineret din alte țări pentru a promova votul de la 16 ani. Totodată, au fost colectate 
documente și studii relevante în domeniu care ar permite adaptarea și răspândirea 
conceptului în Republica Moldova. 
 
Activitatea 4.3. 
Descrierea: Planificarea activităților Forumului în cadrul Anului European a 
Voluntariatului 2011. Evenimentul a avut scopul de a convoca cele mai active organizații 
în domeniul voluntariatului pentru un schimb de practici și o planificare a implicării 
Forumului în Anul European a Voluntariatului. 
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Rezultate: Coaliția Voluntariat s-a impus ca una din cele mai active rețele din domeniul 
său în Europa. Au fost stabilite relații și schimb de practici cu organizații similare din alte 
țări. 

 
Activitatea 5. Oferirea contribuţiei la elaborarea diverselor documente de politici în 
cadrul Forumului.  
Rezultate: În perioada raportată CNTM a contribuit activ la elaborarea mai multor 
documente în cadrul forumului. Cele mai importante fiind Planul de Acțiuni 2011-2012, 
Declarația cu privire la continuarea programului Youth in Action, planificarea Anului 
European a Voluntariatului 2011. 
 
 

4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa 
Civilizaţiilor şi Alcohol Policy Youth Network (APYN) 

 
Activitatea 6. Participarea la Adunarea Generală CIJEF. 
În perioada raportată nu a fost organizată nici o activitate a respectivei rețele. 
 
Activitatea 7. Participarea la activităţile platformei Tinerii pentru Alianţa 
Civilizaţiilor. 
În perioada raportată nu a fost organizată nici o activitate a respectivei platforme. 
 
Activitatea 8. Participarea la Adunarea Generală APYN. 
Descrierea: La acest eveniment (15-17 octombrie 2010, Portugalia) au participat 
reprezentanţi ai OM şi tineri ai organizaţiilor membre APYN. În cadrul lucrărilor AG s-a 
discutat subiectul înregistrării oficiale a APYN cu statut de Organizaţie Internaţională. 
Sprecum și organizarea activităţilor în afara statelor UE (ex. Georgia, Moldova, 
Azerbaidjan, etc.) ceea ce nu va fi posibil deoarece resursele financiare nu sunt 
suficiente, totuşi APYN se poate alătura evenimentelor organizate de către membrii săi.  
Rezultate: Au fost elaborate un şir de documente: Ghid de activitate pentru Secretariat, 
Membrii secretariatului şi atribuţiile acestora, precum şi Planul de Acţiuni al APYN pentru 
anul 2010-2011. La fel a fost ales şi Coordonatorul General Interimar al structurii în 
cauză, acesta fiind Jan Pelosa, No Excuse ONG, Slovenia. 
Durabilitate: APYN este o şcoală bună de instruire în domeniul Politicilor de Alcool şi 
mecanismelor de combatere a consumului de alcool în rândul tinerilor, iar CNTM poate 
beneficia în acest sens de aceste oportunităţi, spre a stabili o campanie proprie, 
profesionalistă şi cu impact. 
 
Activitatea 9. Participarea în cadrul unui eveniment organizat de APYN. 
Descriere: Conferinţa Europeană de Combatere a Alcoolului şi Tinerii (7-9 mai 2010, 
Budapesta, Ungaria). Au fost discutate planurile de viitor ale structurii date, precum şi a 
fost făcut un bilanţ estimativ al ultimei perioade de activitate (practic pasive din lipsa 
resurselor financiare) şi s-a stabilit ca următoarea întâlnire să înglobeze în sine Adunarea 
Generală a structurii care  va avea loc în Octombrie 2010. 
Rezultate: S-a discutat despre Planul de Acţiuni al APYN care va include şi componenta 
de instruire în domeniul politicilor de alcool, dar şi mecanismele de combatere a 
consumului de alcool. CNTM a luat legătura cu Ministrul Sănătăţii care s-a arătat extrem 
de deschis pentru cooperare şi asistenţă în decursul unui parteneriat strategic. Urmează 
ca iniţiativa respectivă să fie realizată. 

 
4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 

 

Activitatea 10. Participarea la întrunirea organizaţiilor membre EEYC din cadrul 
evenimentului de finisare a proiectului GALE. 
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Descrierea: Evenimentul a avut loc în perioada 9-13 Mai 2010. S-au organizat mai multe 
discuții și ateliere cu partenerii din cadrul cooperării în vederea asigurării durabilității 
rețelei. 
Rezultate: Elaborarea unui plan comun de acțiuni în vederea asigurării durabilității 
rețelei. 

 
Activitatea 11. Organizarea în Chişinău a unui eveniment în cadrul EEYC. 
Descrierea: Din cauza imposibilității de identificare a unor resurse, acest eveniment nu a 
putut fi organizat. În schimb, CNTM a facilitat și a asigurat prezența tuturor Consiliilor de 
Tineret din cadrul cooperării (cu excepția Consiliului din Rusia) la Forumul ONG-urilor din 
bazinul Mării Negre (21-23 Oct. 2010). 
Rezultate: Au fost discutate și stabilite mai multe priorități strategice comune în vederea 
cooperării și susținerii reciproce la Adunarea Generală a Forumului European de Tineret. 
 
Activitatea 12. Participarea la evenimentele din cadrul EEYC organizate de alte Consilii 
de tineret. 
În perioada de raportare nu au fost organizate evenimente de alte Consilii. 

 
4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 

 
Activitatea 13. Participarea la evenimentul de finisare a proiectului GALE. 
Descrierea: Evenimentul a avut loc în perioada 9-13 Mai 2010. O activitate importantă a 
fost o masă rotundă cu mai multe OM a Consiliului Național de Tineret din Suedia. În 
acest mod s-a oferit posibilitatea interacțiunii și preluarea de practici pozitive. 
Rezultate: A fost realizat un schimb de contacte între Organizația de Tineret a 
Sindicatelor din Suedia, Organizațiile de Tineret a partidelor politice, rețeaua centrelor 
de tineret etc. 
 
Activitatea 14. Efectuarea unei vizite de studiu la Consiliul de Tineret din România. 
Descrierea: Vizita de studii a fost efectuată în timpul participării la Conferinţa Naţională 
„Implicare pentru Dezvoltare” din București. 
Rezultate: Fortificarea relației cu Consiliul de Tineret din România (CTR). Preluarea 
experienței CTR în domeniul implicării în elaborarea cadrului legislativ în domeniul 
tineret. 
 
Activitatea 15. Organizarea unui proiect regional cu implicarea ONG-urilor de tineret 
din regiune. 
Descrierea: CNTM este în proces de elaborare a unui proiect pe cooperarea între 8 
Consilii de Tineret din regiunea Mării Negre care să creeze o viziune de dezvoltare a 
politicilor de tineret până în anul 2020 în regiunea Mării Negre. De asemenea, se duc 
negocieri cu finanţatorul şi suntem în căutare de cofinanţare.  
 
Activitatea 16. Participarea la şedinţele Comitetului de Organizare al Forumului 
Societăţii Civile al Parteneriatului Estic. (EaP CSF) 

Activitatea 16.1.  
Descrierea: Ședința de lucru a  Comitetului de Organizare al Forumului Societăţii Civile al 
Parteneriatului Estic. (iulie 2010) 
Rezultate: A fost efectuată selectarea participanților pentru EaP CSF, CNTM promovând 
selectarea reprezentanților consiliilor naționale de tineret din est.  
 
Activitatea 16.2. 
Descrierea: Organizarea și coordonarea ședinței de lucru a grupului 4 „Contacte între 
oameni” (septembrie, Bruxelles). Ședința a întrunit membrii EaP CSF din șase țări și a 
avut ca scop de a analiza progresul platformei 4 „Contacte între oameni”.  
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Rezultate: A fost elaborat o listă de activități de lobby către guvernele naționale și 
guvernele statelor membre UE și au fost dezvoltate idei de proiecte comune în domeniul 
tineret, educație, mass-media, cercetare.  

 

Activitatea extra-plan: Conferinţa Naţională „Implicare pentru Dezvoltare”, Palatul 
Parlamentului, 10 decembrie 2010, Bucureşti, România.  
Descrierea: Conferința a marcat încheierea consultărilor cu tinerii în cadrul campaniei 
de consultări “Implicare pentru Dezvoltare" care s-a desfășurat la nivelul tuturor 
regiunilor și a urmărit să dezvolte dialogul structurat la toate nivelurile de acțiune. 
Reprezentând un moment de referință în demersurile CTR de dezvoltare a cadrului 
legislativ pentru tineret, Conferința a urmărit totodată sa pună în lumina și evoluția 
acestuia. 
Rezultate: CNTM a prezentat cadrul legislativ din domeniul politicilor de tineret în R. 
Moldova şi mecanismul de dezvoltare a cooperării între CNTM şi CTR. În urma participării 
la acest eveniment, CNTM a venit cu o inițiativă de a dezvolta cooperarea regională în 
domeniul politicilor de tineret.  
 
Activitatea extra-plan. Al II-lea Forum al Societății Civile al Parteneriatului Estic (EaP 
CSF). 
Descrierea: CNTM în calitate de membru al Comitetului de Organizare a contribuit la 
organizarea și desfășurarea Forumului. (noiembrie 2010, Berlin). Forumul a întrunit 
aprox. 240 de participanți, reprezentanți ai societății civile și a guvernelor statelor 
membre UE și țărilor din est. 
Rezultate: Prin implicarea în EaP CSF, CNTM atinge obiectivele în promovarea politicilor 
de tineret în Republica Moldova, contribuie la implementarea obiectivelor Parteneriatului 
Estic, are capacitatea să pună pe agenda politica prioritatea domeniului tineret. De 
asemenea, beneficiază de oportunităţi de parteneriate, cât şi promovarea imaginii sale la 
nivel european. 
 
Activitatea extra-plan. Vizită de studiu la Biroul Internațional în domeniul tineret din 
Belgia. 
Descrierea: Vizita de studiu a fost organizată de MTS în iunie 2010. Scopul acesteia a fost 
familiarizarea cu politicile de tineret din Belgia în contextul preluării viitoarei președinții 
a UE. Au fost organizate un șir de vizite de studii la mai multe rețele și federații de 
organizații de tineret, centre de tineret, Comisia Europeană, Agenția Națională a 
programului „Tineret în Acțiune”, Consiliul Național a Tineretului din regiunea Flamandă. 
Rezultate: Familiarizarea cu mecanismul de implementare a politicilor de tineret din 
Belgia, în special în contextul unei diversități sporite a minorităților naționale. 
 
Activitatea extra-plan. Participarea în cadrul Consiliului în domeniul Tineret a Țărilor 
CSI. 
Descrierea: Consiliul în domeniul Tineret a Țărilor CSI a fost înființat în Octombrie 2009. 
Din Aprilie 2010 CNTM a devenit membru a prezentei structuri. Pe parcursul anului s-a 
participat la mai multe activități unde au fost delegați și reprezentanți ai OM: Forumul în 
domeniul Voluntariat (Belarus), Conferința în domeniul Ecologic (Tadjikistan), Școală de 
Vară în domeniul Drepturilor Omului (Rusia), Școala de Vară Seligher 2010, Sesiunea 
Tinerilor Cercetători în domeniul Inovației, Cupa CSI la KVN etc. Totodată au avut loc și 
ședințe lucrative a Consiliului unde s-a elaborat Strategia în Domeniul Tineret 2020. 
Rezultate: Stabilirea relațiilor de cooperare cu organizațiile de tineret din CSI și cu 
Organele Administrației Publice Centrale responsabile de tineret. Participarea la mai 
multe evenimente internaționale în vedere schimbului de experiență, stabilirea de 
parteneriate și preluarea bunelor practici. 


