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Responsabilitate Indicatori Rezultate 
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1  
 

Coordonarea direcțiilor Specifice de activitate 

Numărul de inițiative în cadrul 
direcției de activitate 

Participarea  în desfășurarea 
proiectelor/acțiunilor; 

 

Inițțiative: 
- Rezoluția privind prioritățile tinerilor; 
- Rezoluția privind Agenția de tineret din      

Moldova; 
- Campania de advocacy de promovare a      

rezoluțiilor (cu aripile de tineret ale partidelor       
politice și MECC). 

- Reanimarea activități Comisiei    
Guvernamentale pe politici de tineret. 

- Promovare în parteneriat cu European Youth      
Forum a Rezoluției ONU cu privire la tineri. 

 
Participarea membrilor biroului de administrare     
în: 

- Activitățile din cadrul proiectul CNTM     
implementat de AO ProBono care are drept       
scop consolidarea increderii între cadrele     
didactice de pe ambele maluri ale Nistrului.  

- Organizarea și desfășurarea Festivalului    
Tineretului din Moldova 



 

l
e 

- Art'n'Music Rush. 
-  Ziua globală a curățeniei 2018 
- Organizarea evenimentului în cadrul    

săptămânii naționale a voluntariatului: “un     
voluntar în plus, o indiferență socială în       
minus” 

- Ședințele de capacitare cu aripile de tineret a        
partidelor politice. 

 
Activitățți de instruire realizate: 

- Training pe "Planificarea strategică și     
organizarea activităților de tineret" adresat     
membrilor consiliilor de elevi din rl. Criuleni. 

- Training cu privire la ”cetățenie activă și       
participarea în procesele decizionale”    
desfășurat în UTAG. 

- Training „Dezvoltarea campaniilor e    
advocacy” adresat consiliilor de elevi din      
mun. Chișinău 

- Training „Implicarea tinerilor în procesul 
decizional”, adresat membrilor Consiliului 
local de tineret din Dondușeni. 

 
Participarea  în cadrul realizării 

proiectelor și activităților 
Numărul de inițiative în 
cadrul direcției de 
activitate 

 

Proiectul Dialog intercultural: 
- Training cu membrii echipei din cadrul      

proiectului dialog intercultural 
- Participarea la selectarea facilitatorilor pentru     

schimbul intercultural din cadrul proiectului     
dialog intercultural. 

Proiectul Advocacy pentru politici de tineret:  



 

- Implicarea în desfășurarea activităților    
(traininguri și activități de avizare a      
politicilor publice) adresate grupului de     
Advocacy-tineret. 

Raportul de evaluare internă  

2 Stabilirea noilor parteneriate  Numărul de întrevederi cu 
potențiali parteneri 

 

5 

Numărul parteneriatelor încheiate Clubul Consulilor Onorifici ”DIALOGUE 2018”. 
A.O. „Concordia-Proiecte Sociale” 

3 Relaționarea și atragerea altor organizații de 
tineret în cadrul CNTM 

Numărul vizitelor de studiu către 
OSC tineret 
 
 

2 

Numărul cererilor de aderare la 
CNTM; 

1. AO ”Motivația” din Bender 
2. CMTC? 

4 Reprezentarea CNTM cu ocazii naționale și 
internaționale 

 
Numărul aparițiilor media 
 

1. Prioritățile tinerilor din raionul Ocnița     
https://edit.ocn.md/10531-2/?fbclid=IwAR3u
I8r03y9-vxlvVcx6bIExjWlvcR4yujTGVVz5
UXJO62h76SA_D8tYwgw  
 

2. Apariții media legate de Festivalul     
Tineretului din Moldova circa 10? 

3. Aparițiile Radio -3 
4. Intervenții telefonice în cadrul emisiunilor     

televizate - 2 
 

https://edit.ocn.md/10531-2/?fbclid=IwAR3uI8r03y9-vxlvVcx6bIExjWlvcR4yujTGVVz5UXJO62h76SA_D8tYwgw
https://edit.ocn.md/10531-2/?fbclid=IwAR3uI8r03y9-vxlvVcx6bIExjWlvcR4yujTGVVz5UXJO62h76SA_D8tYwgw
https://edit.ocn.md/10531-2/?fbclid=IwAR3uI8r03y9-vxlvVcx6bIExjWlvcR4yujTGVVz5UXJO62h76SA_D8tYwgw


 

Numărul evenimentelor în calitate 
de reprezentant al CNTM 

1. Capitala tineretului 2018 
2. Conferința organizată de Parlamentul RM și 

UNFPA cu privire la problemele demografice 
în Moldova. 

3. Conferință de prezentare a prioritățile 
tinerilor din raionul Ocnița. 

4. Flashmob-ul „ZEBRA 5: "Nu transformați 
cortegiile oficiale în cortegii funerare!” 

5. Participarea la activitățile grupului de lucru 
pentru adaptarea ghidului ILO “Navigând pe 
piața muncii: abilități de căutare a unui loc de 
muncă pentru tineri" la contextul Republicii 
Moldova sub egida ILO. 

6. Ședință cu privire la prezentarea ”studiului de 
evaluare a blocajelor și barierele de 
participare a tinerilor și adolecenților din RM 
în procesul de luare a deciziilor” realizat de 
IPP. 

7. Ședință de lucru a grupului nr. 4 din cadrul 
platformei Eastern Partnership(EaP). 

8. Ședință cu reprezentanții Comisiei 
Guvernamentale penntru politici de tineret. 

9. Participarea la interviul de evaluare a 
proiectului implementat în Moldova de către 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică 

10. Interviu acordat expertului Agenției 
Elvețiene pentru Cooperare privind analiza 
sectorului de educație civică din RM și 
participarea la ședința de prezentare a 
rezultatelor studiului realizat de către aceștia. 



 

5 Proiecte Inițiative  

Realizate  

Reponsabilități generale 
6 Ședințele biroului Prezențe 17 

 
Perioada 
 

17 iunie 2018  - 4 noiembrie 2018 
  

*Mențiuni: 
 

 

7 Elaborarea și amendarea documentelor de 
ordine internă 

Documente elaborate 1. ( Regulamentul de funcíonare a      
Voluntarilor). 

8 Comunicarea cu OM Vizite și contacte efectuate 
 

1. AO Paradis Ocnița. 
2. ELSA Republica Moldova 

Activități specifice 
 

Participarea în Ocnița la ședința cu decidenții de la 
nivel raional privind prezentarea prioritățile tinerilor 
din rl. Ocnița. 

Numărul grupurilor de lucru și 
consultărilor 

Grupurile de lucru pentru dezvoltarea strategiei 
CNTM 2019-2022 

 
 

 9.  Activitati de capacitare, instruire și consolidare la care am participat 1. Seminar  "Tackling Age Discrimination 
against Young People: Building Bridges 
between Equality Bodies & Youth 
Organisations"  Ljubljana, Slovenia  

2. "Strengthening youth participation" Baku, 
Azerbaijan. 

 



 

 


