
 

 

Raportul Trimestrial al Biroului Executiv CNTM 
pentru perioada 01.01.2016 – 01.04.2016 

N/P Nr.1 Responsabilitate Indicatori Membru de Birou Rezultate 

   

 

1 Coordonarea unei 
direcții de activitate 

Numărul de inițiative în 
cadrul direcției de 
activitate 

 

Terentie Carp- președinte 1. Promovarea angajabilității tinerilor cu vîrsta 
cuprinsă între 15 și 20 de ani; (în proces) 

2. Identificarea oportunităților de abilitare 
economică pentru tineri; (în proces) 

3. Campania națională de motivare și capacitare a 
tinerilor; (în proces) 

4. Platformă de oportunități pentru tineri 
youth.md (respinsă de donator) 

5. Restartarea activităților cu privire la cardul de 
tineret EYCA; (delegat, în proces) 

6. Crearea grupului de ALUMNI al CNTM; 
(în proces) 

7. Identificarea oportunităților de abilitare în 
sectorul Agricol pentru tineri; (încă nu a fost 
inițiată nici o activitate) 

8. Platformă de implicare pentru aripile de tineret 
ale partidelor politice (delegat, în proces); 

9. Video Blog CNTM (în proces); 
10. Identificarea de surse de finanțare din cadrul 
sectorului privat și pe bază de prestări servicii 
pentru a diversifica sursele de venit ale CNTM. 
 



 

   Indoitu Ana - Vicepreședinte, 
Direcția Politici de Tineret 

1. Dezvoltarea relațiilor internaționale a 
organizației (în proces) 

2. Platformă de implicare pentru aripile de tineret 
ale partidelor politice (în proces), 

3. Dezvoltarea unei rețele naționale de prestatori 
de servicii de tineret de tip outreach (în 
parteneriat cu Centrul Pro Comunitate) 

4. Crearea unei structuri naționale de participare 
a tinerilor (Parlamentul Tinerilor – respins de 
donator) 

5. Resuscitarea Comitetului Național a Campaniei 
„Fără Ură”” 

Veaceslav Ceneavschi 
Direcția Dezvoltarea 
Organizațiilor și inițiativelor 
de tineret 

1. Implementaria programului de voluntariat 
(Elaborarea procesului de selecție, inducție, 
dezvoltare) cu suportul secretariatului. 

2. Elaborarea planurilor de dezvoltare individuală 
pentru secretariat. 

3. Elaborarea planui de activitate ce ține de 
consolidarea relațiilor dintre organizațiile 
membre și CNTM. (În cadrul planului va fi 
elaborat strategia de comunicare cu OM, vor fi 
clasificate pe baza domeniilor de interes, se vor 
include activități ce vor avea ca scop 
consolidarea relațiilor dintre OM) 

4. Statutul de utilitatea publică, cu suportul 
secretariatului. 

5. Introducerea instrumentelor de HR (Elaborarea 
profilelor, implementarea testelor, elaborarea 
planului de dezvoltare). 

6. Elaborarea planului de motivare a angajaților și 
a secretariatului. (Alcătuirea profilul 
motivațional pentru fiecare angajat și crearea 
instrumentelor motivaționale nefinanciare). 



 

Nicolae Loghin  
Direcția Educație 

Cel puțin 3 inițiative. 
Acestea se vor regăsi în planul de advocacy al Grupului 
Tematic ”Tineret” în cadrul proiectului finanțat de 
către Fundația Est-Europeană 

Carolina Dodon 
Direcția Drepturile Tinerilor 

1. Cafeneaua Publică “Voluntariatul în RM – 
oportunități locale și internaționale” 

  Victor Burea 
Direcția Dezvoltarea 
Organizațiilor și inițiativelor 
de tineret 

1. Comunicarea cu fiecare OM în parte 
2. Elaborarea unui flyer de prezentare a 

organizației, activităților și oferta CNTM pentru 
OM 

  Participarea  în cadrul 
realizării proiectelor și 
activităților  

 

Terentie Carp- președinte 1. Incubatorul de tineret al CNTM și noul Oficiu 
(colectat fonduri, implicat parteneri sector 
privat, deschiderea planificată pentru a doua 
jumătate a lunii Mai); 

2. Campania de fundraising de ziua de naștere a 
CNTM (implicare logistică și organizatorică); 
3. Promovarea angajabilității tinerilor cu vîrsta 
cuprinsă între 15 și 20 de ani; (În parteneriat cu 
Tinerii Tehnocrați am făcut un studiu preliminar, 
o dezbatere publică, un vox pe #diez, la moment 
s-a aplicat pentru finanțare pentru a extinde 
studiul pe domeniu) 

3. Identificarea oportunităților de abilitare 
economică pentru tineri; (S-a negociat cu 
ODIMM, au avut loc două intrevederi, s-a semnat 
un acord de parteneriat. Se planifică acțiunile 
ulterioare) 

4. Campania națională de motivare și capacitare a 
tinerilor; (S-a amanat în toamnă de către 
donator, la moment se lucrează cu speakerii și 
pe aspecte logistice) 

5. Platformă de oportunități pentru tineri 
youth.md 



 

(respinsă de donator, se identifică alt call la care 
putem aplica) 

6. Restartarea activităților cu privire la cardul de 
tineret EYCA; (delegat către Victor Burea, am 
avut o serie de intilnirie cu MTS și cu 
Reprezentanții EYCA la Brusell. Actualmente 
așteptăm experții EYCA să vie in Moldova pentru 
a efectua o serie de training echipei) 

7. Crearea grupului de ALUMNI al CNTM; 
(Au fost contactați foștii membri CNTM, sarcina 
a fost delegată către 3 stagiari din CNTM, la 
moment se lucrează pe regulament și baza 
contactelor CNTM) 

8. Platformă de implicare pentru aripile de tineret 
ale partidelor politice (delegat către Ana 
Indoitu, s-a aplicat la finanțator); 

9. Video Blog CNTM (Au avut loc o serie de intilniri 
cu grupul de voluntari, s-a definit conceptul, 
subiectele, se lucrează la scenariu) 

   Ana Indoitu,  1. Participare în procesul de selectare a 
voluntarilor CNTM; 

2. Moderarea Atelierului final de încheiere a 
Academiei Lucrătorului de Tineret (2015) 

3. Facilitarea comunicării șiinteracțiunii cu MTS în 
contextual EYCA; 

4. Coordonare invitații pentru Ziua de Naștere 
CNTM 

  Veaceslav Ceneavschi 
 

1. Președintele comisie de selecție a 
participanților la Academia tinerilor activi 
comunitari (În continuare ATAC) 

2. Președintele comisie de selecția pentru pool of 
experts 
3. Suportul logistic la desfășurarea ATAC 
4. Coordonarea voluntarilor pe tot parcursul 

trimestrului. 
5. Suport logistic la desfășurarea zilei de 

naștere CNTM 



 

6. Facilitarea unor sesiuni din cadrul ATAC 
7. Participarea la ședințele ordinare a echipei 

de traineri a CNTM (POT) 
8. Președintele Comisiei de selecția a 

voluntarilor CNTM 

   Nicolai Loghin A participat la toate ședințele de consultare și instruire 
a grupului tematic de advocacy unde a promovat 
inițiativele de educație a tinerilor;  
A participat la consultarea metodologiei de 
mainstreaming prin intermediul căreia vor fi analizate 
majoritatea politicilor de tineret, inclusiv cele 
educaționale 

Carolina Dodon 1. Balul CNTM 

   Victor Burea 1. Elaborarea și dezvoltarea proiectului EYCA- 
cardul pentru tineri. 

2.  Întrevederea cu Ion Donea, șef Direcția 
Tineret MTS 

3. Implicare în recrutarea noilor membri în 
echipa de traineri PoT 

   Mirela Lungu 1. A participat în cadrul ședinței de planificare 
Dialog Intercultural în Moldova. De 
asemenea, la selectarea participanților 
pentru schimbul intercultural. 

2 Stabilirea noilor 
parteneriate 

Numărul de întrevederi cu 
potențiali parteneri 

 

Total, membri de Birou 34 
 
 

Numărul parteneriatelor 
încheiate 

Total, membri de Birou 12 

3 Relaționarea și 
atragerea altor 
organizații de tineret 
în cadrul CNTM 

Numărul vizitelor de studiu 
către OSC tineret 

Total, membri de Birou 
 
 

27 
 

Numărul cererilor de aderare 
la CNTM; 

Total membri de Birou 3 



 

4 Reprezentarea CNTM 
cu ocazii naționale și 
internaționale 

Numărul aparițiilor media Total membri de Birou 
 

                        9 
 

(RMT: Transportul nocturn;ACCENT TV Conferință de 
presă, Live : transportul nocturn ( 
http://accenttv.md/index.php?newsid=15753, RMT: 
Indexul de tineret; 2x2.md Interviu:  
http://2x2.md/interviu-terentie-carp-activist-civic-
fa-ce-ti-place-indiferent-de-circumstante-si-opinii-
sau-combina-activitati-aparent-incompatibile/, 
motivare.md Interviu:  http://motivare.md/oameni-
motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-
referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-
obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-
personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-
si-le-sun/, ș.a.) 
 

  Numărul evenimentelor în 
calitate de reprezentant al 

CNTM 

Total membri de birou 48 

5 Proiecte Inițiative Terentie Carp 1. Incubatorul de tineret al CNTM și noul Oficiu (colectat 
fonduri, implicat parteneri sector privat, deschiderea 
planificată pentru a doua jumătate a lunii Mai); 
2. Promovarea angajabilității tinerilor cu vîrsta cuprinsă 
între 15 și 20 de ani; (În parteneriat cu Tinerii 
Tehnocrați am făcut un studiu preliminar, o dezbatere 
publică, un vox pe #diez, la moment s-a aplicat pentru 
finanțare pentru a extinde studiul pe domeniu) 
3. Identificarea oportunităților de abilitare economică 
pentru tineri; (S-a negociat cu ODIMM, au avut loc două 
intrevederi, s-a semnat un acord de parteneriat. Se 
planifică acțiunile ulterioare) 
4. Campania națională de motivare și capacitare a 
tinerilor; (S-a amanat în toamnă de către donator, la 
moment se lucrează cu speakerii și pe aspecte logistice) 
5. Platformă de oportunități pentru tineri youth.md 
(respinsă de donator, se identifică alt call la care putem 
aplica) 

http://accenttv.md/index.php?newsid=15753
http://2x2.md/interviu-terentie-carp-activist-civic-fa-ce-ti-place-indiferent-de-circumstante-si-opinii-sau-combina-activitati-aparent-incompatibile/
http://2x2.md/interviu-terentie-carp-activist-civic-fa-ce-ti-place-indiferent-de-circumstante-si-opinii-sau-combina-activitati-aparent-incompatibile/
http://2x2.md/interviu-terentie-carp-activist-civic-fa-ce-ti-place-indiferent-de-circumstante-si-opinii-sau-combina-activitati-aparent-incompatibile/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/
http://motivare.md/oameni-motivationali/terrence-carpnu-am-regrete-daca-te-referi-la-experientele-neplacute-sa-stii-ca-tot-ce-am-obtinut-pe-partea-de-realizari-profesionale-si-personale-se-datoreaza-situatiilor-mai-putin-placute-si-le-sun/


 

6. Restartarea activităților cu privire la cardul de tineret 
EYCA; (delegat către Victor Burea, am avut o serie de 
intilnirie cu MTS și cu Reprezentanții EYCA la Brusell. 
Actualmente așteptăm experții EYCA să vie in Moldova 
pentru a efectua o serie de training echipei) 
7. Platformă de implicare pentru aripirle de tineret ale 
partidelor politice (delegat către Ana Indoitu, s-a 
aplicat la finanțator); 
Total: 7 

 Ana Indoitu 1. Parlamentul Tinerilor – Grant scris către BST 
2. Resuscitarea Comitetului Național al Campaniei Fără 

Ură. 
3. Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach (în 

parteneriat) 

Nicolai Loghin 3 inițiative (cu CICO pentru proiectul MTS, cu A.O. 
”Paradis” și CICO pentru proiectul de la UNICEF, pentru 
proiectul de la FEE) 

Carolina Dodon 1. Acreditare pentru a găzdui voluntari EVS 

Veaceslav Cerneavschi Două concepte pe direcția de dezvoltarea 
instituțională, elaborate împreună cu coordonatorul 
direcției. 

Victor Burea 1. Cardul European de Tineret (ERYCA) 

Realizate total: 5 

 Reponsabilități generale 

6 Participarea la 
ședințele biroului 

 Ședințe ale BE 6 

Absențe motivate 
 

 
9 

Absențe nemotivate 
 

1 

7 Elaborarea și 
amendarea 

Documente elaborate Total membri de birou 2. Termenii de referință a membrilor de birou 
3. Fișa de raportare a Membrilor Biroului 



 

 

documentelor de 
ordine internă 

4. Tabelul de divirgențe cu privire la amendarea 
statutului CNTM 

5. Metodologia crearii planului de dezvoltare 
individuală. 

5. Participarea la definirea termenilor de referință 
pentru selectarea echipei de traineri. 

6. Elaborarea termenilor de referință pentru ATAC 

8 Comunicarea cu OM Vizite și contacte efectuate Veaceslav Cerneavschi 36 de ședințe cu organizațiile membre. 

Indoitu Ana 1. Serviciu pentru Pace – facilitare concurs de 
selectare a coordonatorului FV 2016 

2. Centrul Pro Comunitate – implicare în 
activitățile organizației și  a voluntarilor CNTM 

3. AEGEE- Chișinău – AGORA 2016 – facilitare 
relaționare cu MTS 

Nicolai Loghin 1. ASM vizite și contacte permanent; 
2. Cu A.O. ”Paradis” în contextul elaborării unei 

propuneri de proiect comune 

Mirela Lungu 1. AIESEC – contact permanent 

Victor Burea  5 vizite efectuate atât la oficiul CNTM, cât și la oficiile 
organizațiilor membre 

Carolina Dodon 3 

Activități specifice 
 

Total membri de birou 22 

Numărul grupurilor de lucru și 
consultărllor 

Total membri de birou 6 

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

 10 


