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Prezentul raport este bazat pe direcţiile de activitate, scopurile, obiectivele, precum şi 
indicatorii de succes prevăzute în Strategia CNTM aprobată de Adunarea Generală din 2 Mai 
2009.  

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

Instituţii donatoare: Open Society Institute, Consiliul Europei, PNUD Moldova. 

Parteneri: Coaliţia Nediscriminare, Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de 
voluntariat, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte 2009, Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Consiliul Naț ional al Tineretului din Suedia, Forumul European de Tineret. 

 
 

ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

 

1. 1 Scopul: Susţinerea organizaţiilor membre 
 

1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 
1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 
de lungă durată între OM 
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 
1.1.4 Obiectiv: De a crea reţele regionale ale CNTM 
 
Biroul Executiv cu asistenț a Secretariatului a organizat şi a participat la realizarea mai multor 
evenimente din domeniul tineretului de care au beneficiat şi continuă să beneficieze 
Organizaţiile Membre, consolidându-şi capacităţile sale, printre care: 

- întruniri cu organizaţii finanţatoare (USAID, Delegaț ia Uniunii Europene în Moldova);   
- training-uri şi cursuri de instruire(training “Tinerii pentru drepturile lor”, activităț i ale 

Coaliț iei Nediscriminare)  
- acţiuni de lobby si advocacy la Ministerul Tineretului şi Sportului, parteneri şi alte 

instituț ii donatoare (în cadrul diverselor întruniri, şedinţe, conferinţe, forumuri etc. la 
care a participat biroul executiv, erau menţionate şi promovate organizaţiile membre 
active în domeniile respective.) 

  
 Stabilirea relaț iilor de cooperare cu „Casa Cunoştinț elor” din Chişinău 

„Casa Cunoştinţelor” reprezintă un proiect al Primăriei mun. Chişinău finanţat de Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei având ca scop promovarea culturii francofone în Moldova. CNTM a 
semnat un acord de colaborare cu „Casa Cunoştinţelor”. 
Rezultate: CNTM beneficiază de spaţii şi infrastructură pentru diferite activităţi. Membrii CNTM 
pot beneficia de serviciile oferite de „Casa Cunoştinţelor” în condiţii preferenţiale.  
 

 Promovarea oportunităţilor naţionale şi internaţionale prin reţele online 
Crearea contului de twitter şi facebook ale CNTM unde 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. 
 

 Facilitarea accesului la informaţie despre OM 
Lansarea versiunii noi a site-ului www.cntm.md  şi administrarea continuă a acestuia.  
Rezultate: facilitarea comunicării şi promovării OM, înregistrarea OM pe platformă, oferirea 
spaţiului de gestionare şi utilizare pentru fiecare. 
 

http://www.cntm.md/
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 Stabilirea parteneriatelor de lungă durată pentru promovarea imaginii CNTM  
Au fost stabilite parteneriate de cooperare cu Privesc.Eu şi civic.md  
Rezultate: promovarea imaginii CNTM, creşterea numărului de vizitatori pe cntm.md 
 

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

tineret din R.M. 
 
CNTM a susţinut organizaţiile non-membre prin includerea acestora în activităţile sale, numărul 
participanţilor depăşind deseori numărul participanţilor din cadrul OM. Biroul Executiv şi-a 
manifestat deschiderea şi acordat sprijin oricărei organizaţii de tineret sau grup de iniţiativă 
care şi-a manifestat necesitatea.  

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. 

Prin programul Tineret în Acţiune, BE negociază oferirea oportunităţii de voluntariat în România 
pentru 3 tineri din organizaţii non-membre, în acest context, stabilind relaţii şi cu organizaţiile 
gazdă.   

Un accent deosebit s-a pus pe încurajarea aderării unor organizaţii noi la CNTM. Mediatizarea şi 
implementarea activităţilor CNTM a contribuit la creşterea interesului organizaţiilor de tineret 
de a deveni membri CNTM.  

 Consultaţii şi asistenţă oferite organizaţiilor de tineret 
Au fost oferite consultaţii şi asistenţă pentru: 

- „Cultura Noua" - facilitarea ciclului de seminare prin intermediul Echipei EFORT, 
traininguri oferite pe lucru în echipă, cultură organizaţională, soft skills. 

- Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova "Oberliht" – au fost oferite materiale şi 
documente privind politica de tineret şi dialogul cultural în Moldova 

- Uniunea Tinerilor Romi – a fost oferit suportul în organizarea grupului de iniţiativă la 
Bălţi, selectarea participanţilor, stabilirea contactelor cu organizaţiile diferitor etnii. 

Suportul oferit altor organizaţii este reflectat în raportul Secretariatului CNTM. 

Rezultate: poziţionare CNTM-ului ca organizaţie care participă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
sectorului asociativ din Moldova 
 

 Încurajarea aderării la CNTM 
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: 3 organizaţii şi-au arătat interesul în a adera la CNTM la Adunarea Generală din Mai 
2010. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.civic.md/
http://www.cntm.md/
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1.3. Scop: Crearea şi promovarea unei reţele de formatori 
 
1.3.1. Obiectiv: De a crea o baza de date a formatorilor 
1.3.2. Obiectiv: De a oferi instruire continuă formatorilor  
1.3.3. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil 
 

 Dezvoltarea Echipei de Formatori pentru Organizaţiile de Tineret (EFORT) 
Echipa de Formatori pentru Organizaţiile de Tineret (EFORT) este formată din 23 de membri şi 
reprezintă o resursă oferită de către CNTM pentru sectorul asociativ de tineret de care poate 
beneficia orice organizaţie.   
Rezultate:  

- A fost creată baza de date a formatorilor  
- A fost elaborat formular unic de aplicare a formatorilor 
- 2 membri ale EFORT au fost solicitaţi şi au oferit servicii de training pentru 

Universitatea de Stat de Farmaceutică şi Medicină  
- A fost elaborată versiunea preliminară a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale EFORT  
 

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

 
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile membrilor Biroului Executiv (BE) 
 
Pe parcursul perioadei de raportare, membrii BE au participat la un sir de activităţi de instruire 
cu scopul de a-şi spori competenţele în domeniile de care sunt responsabili. Acestea au fost:  
 

 Participarea la Training of Trainers în Educaţia pentru Drepturile Omului 

Perioada: 1–24 martie si 15 aprilie-20 iunie – platforma on-line; 25 martie-1 aprilie – Training 
rezidenţial, Budapesta. 

Descriere: Trainingul organizat de Consiliul Europei a avut ca scop dezvoltarea competenţelor 
reprezentantului din Biroul Executiv în domeniul drepturilor omului, educaţiei pentru drepturile 
omului şi a educaţiei non-formale, precum şi a abilităţilor de trainer în baza metodelor non-
formale. Trainingul a constat din seminarul rezidenţial la Budapesta, precum şi din sesiuni în 
cadrul platformei on-line.  

Rezultate: Certificarea de trainer în domeniul educaţiei pentru drepturile omului (Aurelia 
Petrov). De asemenea, CNTM a beneficiat de acest eveniment prin stabilirea parteneriatelor cu 
organizaţiile din Europa ce activează în domeniul drepturilor omului, prin schimbul de 
experienţă şi prin acumularea de practici de succes. 

Continuitate: Membrul Biroului Executiv care a beneficiat de instruirea in cadrul trainingului  va 
realiza o activitate de instruire a tinerilor în domeniul educaţiei pentru drepturile omului. 

 

 Participarea la instruirea ONG-urilor pe implementarea Pactului Internaţional cu privire 
la Drepturile Economice, Sociale si Culturale  

În cadrul şedinţei de instruire, reprezentantul ONU, consultant în domeniul Drepturilor Omului a 
prezentat forma de scriere a unui raport de alternativă şi s-a lucrat asupra Pactului Internaţional 
cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale. În rezultat reprezentanţii Biroului 
Executiv au capacitatea de a scrie un raport alternativ. 

 
 Elaborarea documentelor interne ale  CNTM 

Au fost elaborate şi/sau sunt în proces de elaborare următoarele documente interne ale CNTM: 

1. Modelul de raport ale BE, financiar şi al Secretariatului 
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2. Planul de Acţiuni CNTM ianuarie-decembrie 2010 

3. Strategia de comunicare 

4. Organigrama CNTM 

 
1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
 
În scopul consolidării capacităţilor membrilor Biroului Executiv şi al Secretariatului a fost creată 
Echipa CNTM care include membrii BE, secretariatului şi experţi/consultanţi care activează în 
baza de voluntariat. Ședinţele Echipei sunt organizate lunar unde sunt discutate: modalitatea de 
implementarea a activităţilor curente, prezentate ideile de proiecte şi alte aspecte importante 
ce ţin de activitatea Biroului Executiv şi al Secretariatului. 

În luna aprilie a avut loc o evaluare a nivelului de comunicare în cadrul Echipei CNTM. 
Elaborarea regulamentului intern de funcţionare, a organigramei şi a strategiei de comunicare 
vor contribui la facilitarea comunicării în cadrul Echipei. 

De asemenea, au fost planificate doua traininguri pentru membrii Echipei CNTM în domeniul 
elaborării proiectelor şi promovării imaginii CNTM. 

 
1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 

 Stabilirea contactelor şi parteneriatelor cu noi finanţatori  

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 (reprezentanţii USAID in Moldova, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, 
Academia pentru Dezvoltare Educaţională, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Ambasada 
Cehiei la Chişinău, Fundaţia Hanns Seidel) 

Rezultate: În perioada de raportare au fost elaborate şi propuse spre finanţare proiecte, precum 
şi implementate activităţi în parteneriat cu noi organizaţii: Pestalozzi Children Foundation, 
Fondurile Ministerului de Externe a României prin intermediul PNUD Moldova, Fondul Naţiunilor 
Unite pentru Democraţie, Ambasada Cehiei în Moldova, Programul de Granturi Mici al PNUD, 
Ambasada Norvegiei la Bucureşti, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie  

Continuitate: CNTM va depune în continuare eforturi de diversificare a surselor financiare şi de 
accesare a fondurilor mari, pentru a asigura durabilitatea strategiei şi planului de acţiuni. 
 
 
 

Direcţia: Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Tineret 

 

2.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societăţii 
 
2.1.1. Obiectiv: De a promova participarea şi mobilitatea tinerilor 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv, pe de o parte au fost realizate un şir de măsuri complexe de  
advocacy privind participarea tinerilor în procesele democratice, iar pe de altă parte au fost 
oferite multiple oportunităţi de participare la diverse activităţi internaţionale. 

 

 Advocacy pentru reducerea barierelor de viză în calea mobilităţii tinerilor  
Cele mai importante acţiuni de advocacy şi sensibilizare au avut în cadrul întâlnirii cu 
reprezentanţa Uniunii Europene în Moldova, în cadrul activităţilor ale Forumului Societăţii Civile 
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al Parteneriatului Estic şi în cadrul reuniunii neformale de lucru asupra Codului pentru viză al 
Comunităţii Europene organizată de Forumul European de Tineret (YFJ) la Bruxelles. De 
asemenea, Biroul Executiv s-a implicat în elaborarea documentelor şi prezentărilor pentru 
panelul de discuţii de la COMEM al Forumului European de Tineret.  
 

  Măsuri de creştere a mobilităţii tinerilor   
Eforturi considerabile au fost depuse pentru continuitatea activităţilor care ar creşte mobilitatea  
tinerilor din Moldova: 

- în cadrul programului Tineret în Acţiune CNTM a aplicat în calitate de partener la 
14 proiecte iniţiate de organizaţiile de tineret din Azerbaidjan, România, Turcia, 
Italia, Polonia.  

- CNTM a aplicat în calitate de partener la două proiecte aplicate către finanţare la 
European Youth Foundation ale Consiliului Europei.  

- Continuă proiectul de schimb de voluntari iniţiat cu Asociaţia „Milenium” din 
România.  De asemenea, au fost expediate anunţuri de participare la evenimente 
naţionale şi internaţionale de tineret  organizaţiilor membre, precum şi prin 
reţeaua online CNTM.  
 

 Participarea în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte 2009 
Coaliţia şi-a extins activitatea şi în anul 2010, astfel având o activitatea continuă cu scopul de a 
creşte gradul de educaţie civică, a spori participarea populaţiei la procesele electorale şi a 
perfecţiona legislaţia electorală.  
Rezultate: Biroul Executiv a participat la şedinţe unde s-a discutat  proiectul de activitate a 
Coaliţiei care a fost înaintat Fundaţiei Eurasia, organizaţia solicitantă fiind Centrul Contact. 
Totodată, CNTM a contribuit la elaborarea propunerilor din partea Coaliţiei de îmbunătăţire a 
Codului Electoral.   
 

 Şedinţă cu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, februarie 2010  
Scopul şedinţei a fost de a stabili relaţii de colaborare cu Delegaţia Uniunii Europene în vederea 
cooperării în domeniul politicilor de tineret. Au fost abordate următoarele subiecte: Politici de 
tineret, participarea tinerilor (co-management şi participarea tinerilor la procesul de luare a 
deciziilor), mobilitatea tinerilor (barierele impuse de regimul de vize, accesul tinerilor la 
programele educaţionale europene: Youth in Action, Tempus Erasmus, etc) 

Rezultate: Delegaţia UE în Moldova s-a arătat foarte interesată de a deschide un Centru 
European de Informare, care ar facilita accesul tinerilor la informaţii despre diverse programe 
europene. Totodată, la capitolul mobilităţii tinerilor şi a lucrătorilor de tineret, şeful Delegaţiei 
UE, dl Schuebel, a menţionat că problema respectivă este permanent în vizorul instituţiilor UE, 
însă procesul de înlesnire a acordării vizelor este destul de anevoios, fiind nevoie de acordul 
tuturor statelor membre. În cadrul aceleiaşi discuţii s-a menţionat şi Parteneriatul Estic, care va 
contribui mult la lărgirea oportunităţilor de participare a tinerilor la programele de tineret şi 
educaţionale din cadrul UE. 

Durabilitate: CNTM a primit încurajări pentru a continua dialogul cu ambasadele în scopul 
facilitării acordării de vize lucrătorilor de tineret. În acelaşi timp, Delegaţia UE împreună cu 
CNTM va încerca implicarea unui număr cât mai mare al tinerilor voluntari în activităţile sale, 
astfel ca tinerii să fie implicaţi nemijlocit în acţiuni ce le-ar  permite familiarizarea cu 
instituţiile UE. 
 

 Elaborarea proiectului „Changes  perspectives for young women in Moldova” şi 
prezentarea spre finanţare la Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF)  

Proiectul a fost elaborat în parteneriat cu Organizaţia Membră CTAM-Steaua. Scopul proiectului 
este de a îmbunătăţi condiţiile sociale, politice şi economice a tinerelor femei prin creşterea 
calităţii politicilor publice, serviciilor şi a sistemului educaţional, şi angajarea liderilor politici 
local în acest proces.  
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Rezultate:Proiectul a fost aplicat în decembrie, răspunsul de finanţare se aşteaptă în iunie 2010. 

 Elaborarea proiectului “Modelul  Uniunii Europene” şi prezentarea spre finanţare spre 
Black Sea Trust. 

Proiectul a fost elaborat în cooperare cu organizaţia E-Civis din România şi are scop modelarea 
dezbaterilor din Parlamentul European de către un grup de 100 de tineri din Moldova, România şi 
Ukraina.   

Rezultate: Proiectul nu a fost acceptat, astfel urmează a fi ajustat şi prezentat altui finanţator.  

 
2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de voluntariat 
 

 Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.  
BE a participat la 3 şedinţe ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. În 
cadrul acestor şedinţe CNTM  a venit cu propuneri ce ţin de desfăşurarea Săptămânii Naţionale a 
Voluntariatului 2010, promovarea proiectului de lege cu privire la voluntariat, desfăşurarea 
audierilor parlamentare asupra proiectului de lege, precum şi evaluarea Festivalului Voluntarilor 
2009.  
 

 Participarea la Atelierul „Mecanisme legislative de stimulare a voluntarilor” 

Atelierul “Mecanisme legislative de stimulare a voluntarilor” a fost organizat de Asociaţia 

“Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea 

legii şi activităţilor de voluntariat şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Experţii internaţionali de 

la Centrul de Drept Necomercial din Budapesta, prezenţi la acest atelier au prezentat experienţa 

altor state în procesul de reglementare a activităţii de  voluntariat şi de stimulare a voluntarilor. 

În cadrul acestui atelier, CNTM a venit cu propuneri la proiectul de lege cu privire la voluntariat 

ce ţin de motivarea tinerilor pentru a se implica în activităţi de voluntariat.  

Rezultate: În urma acestui atelier s-a decis ca să fie continuate discuţiile în particular cu 

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru a definitiva 

propunerile venite din partea Coaliţiei voluntariat referitor la stimularea voluntarilor. De 

asemenea, Centrul de Drept Necomercial din Budapesta au elaborat ulterior un studiu asupra 

diferitor forme de motivare a voluntarilor în Europa. 

Durabilitate: propunerile discutate în cadrul Atelierului au fost incluse în avizul Guvernului la 
proiectul de lege cu privire la voluntariat.  
 

 Participarea la audierile parlamentare asupra proiectului de lege cu privire la 
voluntariat.  

La audierile parlamentare care s-au desfăşurat joi, 22 aprilie au participat membrii Comisiei 

parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Ministrul si Vice-

ministrul Tineretului si Sportului, Vice-ministrul Justiţiei, Şeful secţiei coordonarea politicilor, 

precum şi experţi din societăţii civile care au prezentat cost-beneficiul proiectului de lege, 

prevederile care nu au fost incluse, necesitatea reglementării voluntariatului internaţional şi 

procesul de avizare a proiectului de lege de către Guvern. 

Rezultate: Proiectul de lege cu privire la voluntariat urmează a fi revizuit în baza avizelor 

recepţionate din partea Guvernului, Comisiilor parlamentare şi direcţiilor Parlamentului. Toate 

aceste prevederi vor fi incluse în ultima variantă a proiectului de lege cu privire la voluntariat, 

la care urmează să lucreze Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi 

mass-media în cooperare cu Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, prin 

Secretariatul Coaliţiei  - Asociaţia “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV). CNTM va face lobby 

pentru procesul de reglementare a voluntariatului internaţional.   

Durabilitate: Desfăşurarea audierilor parlamentare suplineşte necesitatea de transparenţă 

privind activitatea instituţiilor publice ale Republicii Moldova, precum şi cea de a consulta 

http://www.mts.gov.md/
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publicul şi experţii în domeniu cu scopul de a adapta proiectul de lege la necesităţile 

beneficiarilor. În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a propunerilor înaintate s-a 

convenit ca documentul să fie revăzut de către Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, 

sport şi mass-media şi Comisia protecţie socială, sănătate şi familie cu prezentarea ulterioară a 

acestuia în plenul Parlamentului. 
 

 Implicarea în desfăşurarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010 „Hai în gaşca 
voluntarilor”.  

BE şi Secretariatul s-au implicat în organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2010 

“Hai în gaşca voluntarilor!” care s-a desfăşurat în perioada 22 – 30 aprilie 2010. SNV 2010 a 

promovat anul acesta implicarea femeilor şi comunităţii de business în activităţi de voluntariat. 
 

 Participarea la Forumul CSI a iniţiativelor din domeniul voluntariat 

În perioada 15 – 18 aprilie, 2010 în oraşul Minsk, Belarus s-a desfăşurat primul Forum CSI al 

iniţiativelor din domeniul voluntariat. Evenimentul a reunit peste 100 de persoane din 11 ţări. 

Evenimentul a avut drept scop promovarea voluntariatului ca mijloc de formare a cetăţeniei 

active a tinerei generaţii în spaţiul CSI şi implicarea acesteia în consolidarea şi dezvoltarea 

valorilor universale. 

Republica Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de Ministerul Tineretului şi Sportului 

(MTS),  Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi Consiliul Organizaţiilor Studenţeşti. CNTM 

în procesul de delegare a celor 4 reprezentanţii ai săi a acordat prioritate organizaţiilor membre 

ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat: Asociaţia „Tinerii pentru 

dreptul la viaţă”, Asociaţia „Motivaţie”, precum şi altor organizaţii membre ale CNTM: Gender 

DocM şi Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”. 

Rezultate: Delegaţia Republicii Moldova a prezentat bunele practici în promovarea 

voluntariatului ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, cum ar fi 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Festivalul Voluntarilor, dezbateri publice şi instruiri pe 

subiecte legate de managementul voluntarilor, precum şi colaborarea dintre Coaliţie şi 

instituţiile publice guvernamentale în promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

La sfârşitul Forumului a fost aprobată o rezoluţie, în baza căreia au fost stabilite direcţiile de 

activitate ale societăţii civile şi instituţiilor publice în dezvoltarea şi consolidarea domeniului 

voluntariat în spaţiul CSI. 

Durabilitate: Participarea la acest Forum a permis diseminarea experienţei în promovarea 

voluntariatului, a politicilor în domeniul voluntariat şi stabilirea de noi parteneriate cu 

organizaţii, instituţii publice şi finanţatori din statele-membre ale CSI, pentru a pune în aplicare 

forme inovatoare de promovare a voluntariatului. De asemenea, pe parcursul desfăşurării 

Forumului au fost organizate vizite la Ministerul Educaţiei şi la Ministerul Sportului şi Turismului 

al Republicii Belarus cu scopul stabilirii contactelor necesare pentru colaborarea bilaterală în 

domeniul tineretului şi sportului. 

Participarea CNTM la acest Forum a facilitat procesul de promovare a Anului European al 

Voluntariatului în spaţiul CSI şi va fortifica eforturile Forumului European de Tineret în 

desfăşurarea acestui eveniment şi în statele non-membre ale UE.  

 

 

 

 

 



AG 032-10 

9 

 

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 
 

 Iniţierea dialogului de parteneriat cu MTS şi ANOFM pentru organizarea Zilei Carierei 
prin prisma proiectului Balkan Case Challenge, eveniment planificat pentru sfîrşitul lunii 
mai 2010 

În perioada februarie 2010 – prezent au fost desfăşurate 4 şedinţe în cadrul cărora s-a elaborat 
conceptul evenimentului, s-au identificat beneficiarii(tinerii şi studenţii), s-a stabilit lista 
companiilor care vor fi invitate, s-au divizat responsabilităţile între MTS, ANOFM, MEC, Ministerul 
Muncii şi ONG-urile implicate. 

Durabilitate: Evenimentul dat va pune baza unei tradiţii de promovare profesională a tinerilor şi 
companiilor oferindu-le ambilor actori posibilitatea de a dezvolta noi oportunităţi de angajare 
pentru tineri şi noi perspective de cooperare a companiilor pe piaţa autohtonă. 
 

 Co-organizarea evenimentului Balkan Case Challenge 2010 – Competiţie Internaţională 
Studenţească de Studiu de Caz  

Activitatea desfăşurată în aprilie 2010 a avut ca scop promovarea metodei studiului de caz în 
învăţământul superior din RM, promovarea celor mai remarcabili studenţi din RM pe plan 
academic şi profesional, crearea panelului de cooperare între universităţi şi mediul de afaceri-
angajator. Anual sunt selectaţi 57-60 de studenţi pentru a participa în concursul local al BCC în 
una din cele patru competiţii: Business, Tehnologii Informaţionale, Curtea internaţională de 
Justiţie sau Modelul Consiliului European. 10 câştigători se califica pentru Finala BCC, derulată în 
iulie în Viena, Austria. 

Rezultate:  
- Parteneriat de cooperare stabilit cu compania StarNet, AVON, Camera de Comerţ 

Americană în Moldova, Mobiasbanca 
- 3 participanţi au primit invitaţia de angajare în cadrul Departamentului Marketing al 

companiei StarNet, alţii 10 au fost invitaţi la stagiu în componenţa Camerei de 
Comerţ Americane din Moldova 

Durabilitate: promovarea metodei studiului de caz în universităţi şi companii stimulează 
iniţierea procesului de estimare şi testare a abilităţilor profesionale ale tinerilor absolvenţi. BCC 
aflat la cea de-a zecea ediţie vine să susţină domeniile academic şi de afaceri prin adaptarea 
tehnicilor şi practicilor europene de instruire. 

 
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 
 

 Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) 
CNTM este membru în cadrul CNP – organ consultativ pe lângă Prim-ministrul al R. Moldova, 
format din reprezentanţi ai societăţii civile. În total au fost selectate 30 de ONG-uri din diferite 
domenii. Reprezentantul CNTM a fost selectat în Biroul permanent al CNP-ului. Activităţi 
realizate în cadrul CNP: 

- Contribuirea la elaborarea şi redactarea diferitor documente: proiecte de legi, proiecte 

de hotărâri de Guvern, strategii ale APC, etc. 

- Delegarea reprezentanţilor  în diferite structuri consultative pe lângă APC (Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Ministrul de Interne, Ministerul Transportului, 

etc.) şi delegaţii oficiale.  
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- Participarea la şedinţe cu liderii politici în vederea exprimării opiniei şi recomandărilor 

ale societăţii civile privind criza politică din ţară şi evenimentele aferente.  

Rezultate: În calitate de membru al acestei structuri CNTM are capacitatea să: 
- influenţeze diferite documente şi politici  publice în faza finală de elaborare şi aprobare.  
- menţină un dialog permanent cu structurile guvernamentale.  
- promoveze politicile de tineret şi includerea acestora în diferite politici intersectoriale 
- promoveze obiectivele şi implementeze strategia CNTM în diferite activităţi la nivel 

naţional şi internaţional.  
 

 Colegiul Ministerului Tineretului şi Sportului, organ consultativ 
CNTM este reprezentat în acest organ de către membru al Biroului Executiv. Astfel CNTM are 
oportunitatea de a contribui la planificarea politicilor statului în domeniul tineretului, precum şi 
de a veni cu propuneri de priorităţi şi activităţi ale MTS. Până la momentul raportării a avut loc o 
singură şedinţă a structurii date în care s-a aprobat regulamentul de funcţionare, planul de 
acţiuni, precum şi devizul de cheltuieli pentru anul 2010. 
 

 Oferirea expertizei Ministerului Educaţiei şi Tineretului (MTS) pentru proiectele depuse 
spre finanţare de către organizaţiile de tineret 

În cadrul acestui proces, CNTM a fost implicat în Comisia de evaluare a proiectelor. Ministerul 
Tineretului şi Sportului a convocat două şedinţe de lucru a comisiei de evaluare a propunerilor 
de proiecte parvenite în urma Programului de Granturi anunţat de MTS. Din 123 de propuneri din 
partea organizaţiilor neguvernamentale şi a grupurilor de iniţiativă au fost selectate spre 
finanţare 67 de proiecte. 
Rezultate: 67 de proiecte în domeniul tineretului vor beneficia de finanţare din partea MTS. 
Impactul acestora va fi de nivel regional, un punct strategic pe agenda de dezvoltare durabilă la 
nivel de comunităţi. Durata proiectelor variază între 2 şi 8 luni, timp în care beneficiarii direcţi 
şi indirecţi vor fi antrenaţi în activităţi de consultare/planificare/instruire/promovare/acţiuni 
ecologice,/etc. 
 

 Consiliul pentru revizuirea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) a MTS 
Acest organ este o structură consultativă a MTS pentru realizarea strategiei de planificare 
financiară pe termen mediu (3 ani) a Guvernului. În cadrul acestei structuri, CNTM are 
posibilitatea de a influenţa mărimea fondurilor bugetare destinate domeniului tineret, precum şi 
distribuţia acestora. Deocamdată, s-a participat la o şedinţă a Consiliului unde s-a făcut o 
planificare preventivă a cheltuielilor pe termen mediu. 
 

 �  Negocierea acordului de colaborare dintre MTS şi CNTM  
Acordul este în proces de redactare. Acest acord va pune bazele dezvoltării relaţiilor de 
colaborare dintre CNTM şi MTS, va determina obligaţiile fiecărei părţi în procesul de elaborare, 
implementare şi monitorizare a politicilor de tineret, precum şi  a Strategiei cu privire la 
Tineret. 
Rezultate:  

- MTS a dat acordul de a achita cotizaţia de membru a CNTM la Forumul European de 
Tineret (YFJ) 

 
 

 Participarea la prezentarea Raportului Naţional privind implementarea Obiectivelor de 
dezvoltarea a Mileniului 

Cancelaria de Stat a prezentat Raportul Naţional privind implementarea Obiectivelor de 
Dezvoltarea a Mileniului (ODM) în Republica Moldova. În cadrul activităţii organizaţiile au avut 
posibilitatea să intervină cu sugestii şi comentarii asupra raportului.  
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Rezultate: CNTM a contribuit la completarea raportului, în special privind obiectivelor  ce ţin de 
educaţie, acces la servicii sociale, egalitatea gender. De asemenea, au fost stabilite contacte cu 
reprezentanţii instituţiilor publice şi alte organizaţii ale societăţii civile. 
 
 
2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 
 

 Grupul de lucru pentru revizuirea şi perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul 
tineret 

În cadrul grupului de lucru şi a Secretariatului tehnic a fost lansat procesul de revizuire a Legii 
cu privire la tineret. CNTM este reprezentat în cadrul acestui grup de lucru de către 2 Membri de 
Birou. La nivel intern, CNTM a dezbătut mecanismul de promovare a amendamentelor la Lega cu 
privire la tineret. S-a participat la următoarele activităţi: 

- 3 şedinţe ale grupului de lucru extins (aproximativ 20 persoane) 
- 5 şedinţe ale Secretariatului tehnic al grupului de lucru (responsabil de redactarea Legii 

cu privire la tineret şi prezentarea în variantă preliminară lucrului de lucru) 

Perioada: februarie 2010 – prezent.  

Rezultate:  
- Au fost revizuite 3 capitole din Legea cu privire la tineret. 
- CNTM va prelua din partea MTS procesul de desfăşurare a şedinţelor grupului de lucru, 

urmând ca până la 1 mai 2010 să fie definitivate în cadrul grupului amendamentele la 
Legea cu privire la tineret.  

- CNTM a obţinut o finanţare din partea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru 
a desfăşura dezbateri publice asupra noului proiect de lege cu privire la tineret, precum 
şi pentru elaborarea unei Analize cost-beneficiu a acestui proiect de lege.  

Durabilitate: 
- Amendamentele sau noul proiect de lege cu privire la tineret urmează a fi supuse 

dezbaterilor publice cu diferite grupuri ale societăţii civile. 
- CNTM a identificat resurse financiare pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a Legii cu 

privire la tineret care va fi promovat.  
- În urma discuţiilor purtate cu MTS şi Parlamentul, amendamentele / noul proiect de lege 

cu privire la tineret urmează a fi înregistrat ca iniţiativă legislativă în Parlament.  
- Consiliul Naţional al Tineretului din Suedia (LSU) se va implica la nivel de expertiză în 

procesul de promovare a noului proiect de lege cu privire la tineret, ceea ce va asigura o 
reflectare a bunelor practici internaţionale în domeniul politicilor de tineret.    

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

 Participarea la prezentarea de către Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a 
raportului Consiliului Europei cu privire la politicile de tineret din RM pentru anul 2008 

Activitatea a avut drept scop prezentarea recomandărilor Consiliului Europei cu referinţă la 
politicile de tineret din Republica Moldova. De asemenea, MTS a prezentat realizările şi 
perspectivele pentru fiecare domeniu ce vizează tinerii.   

Rezultat: reprezentanţii Biroului Executiv au luat cunoştinţă cu raportul realizat, au prezentat 
propuneri şi vor monitoriza activitatea MTS-ului privind implementarea acestor recomandări. La 
moment, din cauza resurselor limitate, nu există posibilitatea efectuării unei monitorizări  
complexe a politicilor de tineret, care ar fi introdusă într-un amplu raport. Din acest motiv, 
fiecare membru al biroului executiv, în baza competenţelor, cunoştinţelor şi a domeniului de 
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activitate efectuează aceste monitorizări permanente care permit observarea şi reacţionarea 
promptă la orice eveniment important din domeniul de tineret. 

 
 
 

Direcţia: Drepturile omului şi integrarea socială 

 

3.1 Scop: Promovarea respectării drepturilor omului în RM 
 
3.1.1. Obiectiv: De a dezvolta parteneriate cu ONG în domeniul Drepturilor Omului (DO) 
3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce 

vizează respectarea DO 
 

 Coaliţia Nediscriminare 
CNTM deţine Secretariatul Coaliţiei Nediscriminare. Activităţile realizate în cadrul Coaliţiei sunt 
reflectate în raportul Secretariatului CNTM.  

Durabilitate: Coaliţia Nediscriminare a înaintat o propunere de finanţarea către Civil Rights 
Defenders şi se află în perioada de aşteptarea a răspunsului.  

 

 Elaborarea proiectului “Drepturile Omului prin Teatru Social” şi prezentarea către 
finanţare la Programul Naţiunilor Unite din Moldova (PNUD) 

Proiectul a fost elaborat în cooperare cu Consiliul Tineretului din România şi are ca scop 
utilizarea metodei teatrului social în promovarea educaţiei pentru drepturile omului, precum şi 
schimbul de experienţă prin efectuarea vizitelor de studiu în Moldova şi România. 

Rezultate: Proiectul a fost acceptat în faza preliminară. Se duc negocieri cu PNUD Moldova 
pentru ajustarea proiectului şi bugetului. 

 

 Promovarea drepturilor tinerilor în special cu organele de forţă şi prevenirea 
fenomenului torturii 

În perioada de raportare CNTM a continuat eforturile de promovare a drepturilor omului şi 
prevenirii torturii. Principalele activităţile au fost desfăşurate în cadrul proiectului “Tinerii 
pentru Drepturile lor” finanţat de PNUD Moldova 

Rezultate: A fost creată reţeaua de tineri multiplicatori în domeniul prevenirii torturii care 
constituie o resursă pentru CNTM în promovarea activităţilor în domeniul drepturilor omului. De 
asemenea, a fost ridicat gradul de conştientizare a tinerilor privind fenomenul torturii prin 
intermediul  broşurilor „Tortura poate fi oprită de TINEri”. 
 

 Elaborarea şi mediatizarea pe data de 7 aprilie 2010 un “APEL către instituţiile statului 
pentru respectarea drepturilor omului în RM”. 

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

(TEDO) 
 

 Activitate de instruire a membrilor reţelei TEDO pe „Iniţiere în domeniul Dialogului 
Intercultural” 

Activitatea de instruire (aprilie 2010) a avut ca scop iniţierea participanţilor în domeniul 
dialogului intercultural şi a toleranţei interculturale; de a dezvolta abilităţile de formatori. 
Totodată, activitatea a avut rolul de a încuraja schimbul de experienţa intre participanţi prin 
acumulare de practici de succes.  
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Rezultatele: În rezultatul instruirii membrii TEDO au fost iniţiaţi în domeniul Dialogului 
Intercultural. 
 

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 
 

 S-a primit aprobarea finală pentru proiectul ”Dialog Intercultural în Moldova” care va fi 
realizat pentru perioada Aprilie 2010- Decembrie 2012.  

 
 

 

Direcţia: Dezvoltarea Relaţiilor Internaţionale 

 

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) 

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

 

 Consiliului internaţional al organizaţiilor de tineret al Francofoniei (CIJEF) 
În cadrul CIJEF s-a lucrat la nivel de consultare asupra Planului de Acţiuni pentru anul 2010, 
document la care CNTM a venit cu propuneri de a fortifica dezvoltarea cooperării în sectorul de 
tineret francofon prin modelul de dezvoltare al politicilor de tineret comune. La moment 
urmează să fie stabilită data Adunării Generale la care vor fi discutare subiecte de importanţă 
strategică, eveniment la care CNTM va fi reprezentat de către un membru de birou.  
 

 Conferinţa Internaţionala a Alcohol Policy Youth Network 
După o perioada de stagnare, APYN şi-a reluat activităţile, astfel în luna mai 2010 urmează să 
aibă loc o conferinţă internaţională în domeniul politicilor de tineret în domeniul alcool la care a 
fost selectat să participe şi un membru al biroului executiv CNTM.  
 

 Elaborarea strategiei Consiliului pe problemele Tineretului în cadrul CSI 
În luna februarie 2010 în Minsk a avut loc o şedinţă a grupului de lucru unde a fost elaborat 
versiunea preliminară a Strategiei Consiliului pe problemele Tineretului din CSI. Respectiva 
strategie urma a fi aprobată la sesiunea Consiliului din 13-15 aprilie în Baku. 
 
 
4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 

 

 Proiectul Glaboal Action Local Empowerment (GALE)  
Proiectul a fost implementat de către mai mulţi parteneri în perioada 2005-2009, fiind orientat 
spre dezvoltarea durabilă a cooperării de tineret Est Europene (EEYC), finanţat de către Consiliul 
Naţional al Tineretului din Suedia (LSU).  În ianuarie 2010 au fost prezentate rapoartele de audit 
şi narativ. Ultima activitate urmeaza sa aiba loc in perioada 9-13 mai în Suedia - activitatea de 
închidere a proiectului. La fel, pe parcursul lunii mai are loc evaluarea intregului proiect GALE, 
de către un consultant extern. Membrul de Birou al CNTM, responsabil de EEYC, este implicat 
activ in acest proces. 

Rezultate: au fost consolidarea relaţiile dintre consiliile naţionale de tineret din estul Europei. 
Rezultate specifice cantitative şi calitative pot fi regăsite în rapoartele proiectului.  
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4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 

 

 Comitetului de Organizare al Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic 
Au fost desfăşurate două şedinţe de lucru ale Comitetului (ianuarie – la  Bruxelles; martie – la 
Kiev). Ca rezultat: 

- Au fost desfăşurate activităţi de lobby pentru organizarea Forumului 2010 la Berlin. 
- Au fost elaborate criteriile de selectare a participanţilor pentru Forum 

Continuitate: Membru al BE va organiza o şedinţă cu vice-ministrul al Educaţiei şi vice-ministrul 
al Tineretului şi Sportului pentru a elabora setul de recomandări pentru platforma “Contacte 
între oameni”, categoria tineret.  

 

 Participarea la Forumul CSI a iniţiativelor din domeniul voluntariat 
În cadrul acestei activităţi (descrise detaliat la obiectivul 2.1.2.) la care au fost prezenţi şi 
reprezentanţi ai Organizaţiilor Membre CNTM, au fost stabilite un şir de contacte cu mai multe 
organizaţii de tineret şi instituţii finanţatoare din ţările CSI.  
Durabilitate: În urma discuţiilor cu oficialii CSI, există posibilitatea ca Forumul CSI al iniţiativelor 
din domeniul voluntariat să fie organizat în 2011 în Moldova de către MTS şi CNTM. 

 
 
 


