
 

 

Raportul Semestrial al Biroului Administrativ CNTM (Sem 1, 2018) 

 

 

 Nr.

1 
Responsabilitate Indicatori Rezultate 

 Responsabilități specifice 
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Coordonarea direcțiilor Specifice de activitate 

Numărul de inițiative în cadrul 

direcției de activitate 

Participarea  în desfășurarea 

proiectelor/acțiunilor; 

 

1. Organizarea sesiunilor de instruire pentru 

voluntarii CNTM pe tematici juridice care să fie 

implementat în parteneriat cu Asociația Tinerilor 

Avocați 

Participarea  în cadrul realizării 

proiectelor și activităților 

Numărul de inițiative în 

cadrul direcției de 

activitate 

 

1.  Au fost ajutate fetele de la U-Report cu 

elaborarea chestionarului privind discriminarea 

în câmpul muncii a tinerilor. 

2. În cadrul proiectului dialog intercultural: 

a) împreuna cu echipa de proiect s-a participat la 

interviul de selectare a facilitatorilor care au 

participat la schimbul cultural în Elveția;  

b)  S-a participat la întâlnirea cu Argine 

Nahapetyan, coordonatoarea programului 

Pestalozzi pentru Moldova. 

1. A fost analizat raportul din cadrul proiectului 

,,Incluziunea Tinerilor”, implementat de către 

OECD + MECC și s-au înaintat recomandări 

pe marginea acestuia. 

2. În cadrul proiectului advocacy finanțat de 

FEE: 

a) S-a participat la ședință trimestrială a Grupului 

Tematic de Advocacy „Tineret” 2018; 



 

b)  Participarea la deschiderea trainingului pe 

advocacy realizat în Chișinău, care este 

desfășurat în cadrul proiectului dat. 

c)  A fost îndeplinită prezența în calitate de  

trainer în cadrul a 3 traininguri pe advocacy, 

care au fost desfășurate în Ocnița, 

Basarabeasca și Comrat. 

 

1. Participarea alături de secretariat la elaborarea 

unor avize pe marginea unor proiecte de legi 

supuse procesului de consultare publică, 

precum și la petițiile publice, la care a fost 

realizată subsemnarea alături de alte 

organizații. 

2. Participarea la ședința cu voluntarii CNTM 

care a avut loc în cadrul centrului din Tohatin. 

3. Contribuirea la elaborarea materialelor video 

pentru campania de promovarea a Legii 2%. 

4. Participarea la elaborarea avizului pe marginea 

proiectului de legi supus consultării publice 

„START pentru Tineri.” 

5. Am inițiat cercetarea cu privire la dezvoltarea 

unei politicii de tineret privind reglementarea 

statutului tinerilor în procesul desfășurării 

stagiilor de practică (internship). 

 

Raportul de evaluare internă  

2 Stabilirea noilor parteneriate  Numărul de întrevederi cu 

potențiali parteneri 

 

1. Participarea la  întâlnirea cu Președinta 

Consiliului Național al Elevilor din Moldova 

2. Consiliul Local de Tineret din Dondușeni. 

3. A fost realizată întâlnirea cu reprezentanții 

KMB 



 

Numărul parteneriatelor încheiate 1. Asociația Tinerilor Avocați (parteneriat stabilit 

dar nesemnat) 

2. A fost semnat Parteneriatul cu fundația 

Youth4Inovation. 

3 Relaționarea și atragerea altor organizații de 

tineret în cadrul CNTM 

Numărul vizitelor de studiu către 

OSC tineret 

 

 

1. A fost desfășurat trening-ul pe advocacy 

pentru membrii AO  ”Civic Lux” din Comrat, 

cu desfășurare în satul Tomaie.  

2. S-a desfășurat o vizită către Consiliul Local de 

Tineret din Dondușeni, unde a fost susținut un 

training cu tematica „Implicarea tinerilor în 

procesul decizional”. 

Numărul cererilor de aderare la 

CNTM; 

 

4 Reprezentarea CNTM cu ocazii naționale și 

internaționale 

 

Numărul aparițiilor media 

 

1. S-a realizat o întrevedere cu cei de la radio 

Moldova Tineret, care a avut ca temă de 

discuție - incluziunea  socială a tinerilor în 

instituțiile de învățământ din țară. 

2. Participare la radio Moldova Tineret, subiectul  

„Prioritățile CNTM pentru anul 2018” 

3. Participarea la emisiunea „Politica” la TV8 

„http://tv8.md/tv8-show/politica-nataliei-

morari-telemaraton-cu-ocazia-zilei-europei-

2018/” 

4. Prezentarea știrilor în cadrul emisiunii live 

”Primăria mea”, în total fiind realizate 5 

sesiuni .  

5. Apariția în presa locală din or. Ocnița  

https://edit.ocn.md/instruire-pentru-tinerii-

voluntari-implica-te-si-tu/  

6. http://youth.md/cntm-a-realizat-un-training-de-

informare-a-tinerilor-in-donduseni-vezi-cum-a-

fost/ 

https://edit.ocn.md/instruire-pentru-tinerii-voluntari-implica-te-si-tu/
https://edit.ocn.md/instruire-pentru-tinerii-voluntari-implica-te-si-tu/
http://youth.md/cntm-a-realizat-un-training-de-informare-a-tinerilor-in-donduseni-vezi-cum-a-fost/
http://youth.md/cntm-a-realizat-un-training-de-informare-a-tinerilor-in-donduseni-vezi-cum-a-fost/
http://youth.md/cntm-a-realizat-un-training-de-informare-a-tinerilor-in-donduseni-vezi-cum-a-fost/


 

7. https://www.facebook.com/primariamea/video

s/971220563035996/ 

 

Numărul evenimentelor în calitate 

de reprezentant al CNTM 

   Participare la întâlnirea European Youth Forum 

dedicate grupului de lucru privind ”Migration and 

Human Rights Network”. 

1. Au fost coordonați reprezentanți CNTM și OM 

în grupurile de lucru pentru elaborarea 

Strategiei de dezvoltare Moldova 2030 care 

sunt pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

2. S-a realizat reprezentarea CNTM-ului în cadrul 

grupului de lucru „Buna Guvernare” pentru 

elaborarea strategiei Moldova 2030. 

3. A fost reprezentat CNTM-ul în cadrul 

Platformei Parteneriatului Estic la lecția 

publică dedicată studenților din cadrul 

Universității de Stat din Bălți în contextul 

Zilelor Europei în RM. 

4. Reprezentarea CNTM în cadrul trainingului în 

TIC pentru profesorii de pe ambele maluri ale 

Nistrului. 

5. Reprezentarea CNTM in cadrul proiectului 

trengthening youth participation, ce va avea 

loc în Baku, Azerbaidjan.  

6. A fost reprezentat CNTM-ul în cadrul 

Conferinței UE pe tineret din SOFIA, unde sau 

stabilit obiectivele pe tineret la nivel de UE, 

membru al grupului de lucru Spații pentru 

tineri și Participarea Tinerilor.  

7. Invitat și vorbitor la Conferința de Tineret din 

Bishkek, un s-a vorbit pe subiectul participării 

https://www.facebook.com/primariamea/videos/971220563035996/
https://www.facebook.com/primariamea/videos/971220563035996/


 

tinerilor în Republica Moldova. 

5 Proiecte Inițiative 1. Discuție cu reprezentanta  Institutul de Politici 

Publice   privind parteneriatul în cadrul 

inițiativei de proiect adresat UNICEF 

Realizate 1. UNICEF 

Reponsabilități generale 

6 Ședințele biroului Prezențe 7 ședințe ale biroului 

 

Perioada 

 

01.02.2018-22.05.2018 

*Mențiuni: 

 

 

7 Elaborarea și amendarea documentelor de 

ordine internă 

Documente elaborate - 

8 Comunicarea cu OM Vizite și contacte efectuate 

 

 

Activități specifice 

 

1. Traininguri pe tema advocacy  organizate în 

cadrul AO ”Paradis” din Ocnița și AO ”Feed 

Back” din Basarabeasca. 

Numărul grupurilor de lucru și 

consultărilor 

1. Grupurile de lucru pentru elaborarea Strategiei 

de dezvoltare Moldova 2030 care sunt pe lângă 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale și Ministerul Justiției (în total 5 grupuri 

de lucru au fost create unde sunt incluși 

membrii CNTM și ai OM) 

2. Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei de 

dezvoltare Moldova 2030 pe lângă Ministerul 

Justiției, care cuprinde inclusiv dimensiunea de 

buna guvernare. 



 

 

 

 9.  Activitati de capacitare, instruire și consolidare la care am participat  

 


