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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 şi în baza Planului de Acţiuni 2011 aprobat la Adunarea Generală din 19 Februarie 
2011. 

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

Instituţii donatoare: Fundaţia Elveţiană pentru Copii “Pestalozzi”, Balkan Trust for Democracy, 
Black Sea Trust for Regional Cooperation, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), 
FHI360 USAID, Ministerul Tineretului şi Sportului.  

Parteneri: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din România, Coaliţia Civică pentru 
Alegeri Libere şi Corecte ”Coaliţia 2009”, Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul ONG, 
Centrul Contact.  

 
ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

Responsabili: Ana Condrat / Dorin Curoşu 
 
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.  
 
Descrierea: La data de 21 octombrie 2011 a fost lansat chestionarul de evaluare a necesitatilor 
de instruire a OM, cu scopul realizării de instruiri în vederea consolidării capacităților OM. 
Rezultate: 14 OM din 42 au completat chestionarul de evaluare a necesitatilor de instruire a OM. 
 
Descrierea: Delegarea MB responsabili pentru 7 OM, pentru o dezvoltare a procesului de 
implicare a OM in activităţile Biroului.  
Rezultate: sporirea gradului de comunicare și consolidarea cooperării între membrii BE și 
organizațiile membre.  
 
Activitatea 2. Facilitarea accesului la informaţie despre OM 
Descrierea: Se lucrează aspura modificărilor pe http://cntm.md/ în baza feedbackului oferit la 
AG. Au fost contactate OM pentru reinnoirea Bazei de date ale OM.  
Rezultate: Au fost revizuite și reactualizate datele despre OM pe site-ul www.cntm.md. 
Procesele verbale ale sedintelor BE si alte informatii pentru OM se plaseaza pe intranet. 
 
1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 
de lungă durată între OM 
 
Activitatea 3. Sporirea gradului de comunicare între OM prin întâlniri periodice, participarea 
în activităţi comune.  
Descrierea: În perioada 24-26 noiembrie, CNTM a petrecut training-ul "Promovarea în mass-
media. Advocacy, lobby şi politici publice" pentru Organizaţiile Membre CNTM. Evenimentul a 
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avut drept scop consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret în implicarea în elaborarea şi 
promovarea politicilor publice.  
Organizaţiile Membre care au participat : YFU, Clipa Siderala, Pro Plus ,JEF, Cultura Noua ,Media 
Point, Pro Plus, Gender Doc, Organizatia Nationala a Scautilor din Republica Moldova. 
 
Rezultate:  

 înţelerea mecanismului de promovare în mass-media a organizaţiilor de tineret.  
 obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi pentru influenţarea politicilor publice din R. 

Moldova.  
 dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în elaborarea documentelor de politici publice şi 

desfăşurarea campaniilor de advocacy. 
 
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 4. Informaţii despre oportunităţile de participare la nivel naţional şi internaţional 
(pag. de internet, curierul YFJ) 
Descrierea: Informațiile sunt plasate pe site-ul CNTM, pagina facebook. De asemenea, OM au 
primit anunțuri cu diferite oportunități de participare la evenimente de nivel național și 
internațional unde pot stabili legături cu organizații din alte țări. 
Rezultate: Creşterea accesului informaţional şi sporirea transparenţei organizaţionale. 
 

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 5. Consultaţii şi asistenţă oferite organizaţiilor de tineret. 
Descrierea: au avut loc întâlniri cu experţi din Lituania, care lucrează cu OM CNTM – Alianţa 
Studenţilor din Moldova, pentru pregătirea unui proiect pentru dezvoltarea societăţii civile din 
RM. 
 
Descrierea: în octombrie a avut loc o întrunire a reprezentantului BE cu invitaţii din Ucraina, în 
cadrul căreia CNTM a realizat o prezentare a structurii şi activităţilor pe care le desfăşoară în 
prezent. Totodată, Aurelia Petrov a prezentat oportunităţile oferite de către CNTM, tinerilor şi 
ONG-urilor, precum şi modalităţi de implicare ai acestora în activităţile desfăşurate de către 
CNTM. 
Rezultate: 20 de persoane au fost informate despre activitatea şi structura CNTM. 
 
1.2.2. Obiectiv: De a consolida şi dezvolta capacităţile organizaţionale ale asociaţiilor de 
tineret din R.M. 
  
Activitatea 6. Promovarea schimbului de experienţă dintre ONG-urile de tineret din RM şi ONG-
urile de tineret de peste hotare. 
 
Descrierea: CNTM a distribuit informatie despre posibilitatile de participare la diverse activitati 
si evenimente nationale si internationale. În perioada de raportare CNTM a facilitat participarea  
a 4 persoane de la OM (Youth for Understanding, Motivatia, Prietenii Copiilor, CTJM, Predă 
Deştept, Consiliul Raional Străşeni) la o tabara de vară în Rusia şi la atelierul Politici de 
voluntariat în țările Europei de Est în Brusel. 
 
Rezultate: Organizațiile participante au dezvoltat cunoștințe si experiență în domenii ca: politici 
de voluntariat, participarea tinerilor; 4 tineri au participat în schimbul de experiență și preluarea 
de bune-practici. 
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Activitatea 7. 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.  
 
Activitatea 8. Stimularea inițiativelor locale de tineret 
Descriere: În cadrul proiectului Inițiative locale, finanțat în cadrul programului Inspirație, de 
către FHI360, 13 grupuri de inițiativă au implementat planul de acțiuni în localități în urma 
participării la cele 2 instruiri de stimulare a inițiativelor locale de tineret desfășurate anterior. 
Tinerii au participat la o emisiune radio TRM, la emisiune TV Buna Dimineața, Clubul de Presă al 
Societății Civile Cu ce se ocupă și cum se descurcă tinerii în localități, Conferință de Presă în 
care au fost prezentate rezultatele proiectului. 
Rezultate:  

 cel putin 37 tineri implicați în implementarea planurilor de acțiuni în localități 
 13 inițiative implementate cu succes 
 5 tineri participanți la emisiunea radio 
 5 tineri participanți la emisiunea TV 
 1 tînăr participant la conferința de presă 
 4 tineri participanți la clubul de presă. 

  

1.4. Scop: Dezvoltarea capacităţilor Biroului Executiv şi ale Secretariatului CNTM  
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile membrilor Biroului Executiv (BE) 
 
Activitatea 9. Participarea la traininguri la nivel naţional şi internaţional a membrilor BE.   
Descrierea: Ecaterina Covali a participat la Seminarul Consultativ al Societăţii Civile din 
Republica Moldova, organizat de Delegaţia Uniunii Europene  în Moldova, 20-21 septembrie 2011. 
În cadrul evenimentului s-au discutat subiecte ce ţin de Societatea Civilă din Republica Moldova, 
precum: democraţie, drepturile omului, buna guvernare şi stabilitate, integrare economică, 
convergenţa cu politicele UE,mediul ambiant, schimbările climatice şi secutritatea energetică, 
contactele dintre oameni. 
Rezultate: Elaborarea unui document comun de soluţii întru eradicarea unor lacune în cadrul 
Societăţii Civile. Interacţiunea cu reprezentanţii ONG-urilor din mediul rural, stabilirea 
parteneriatelor. 
 
Descrierea: Ecaterina Covali a participat la Şcoala de Vară „Youth Peace Camp”în Rust, 
Germania,  organizată de Consiliul Tineretului din Rusia, iulie 2011, unde s-a lucrat asupra  
elaborării unor strategii/ planuri de cooperare între organizaţiile de tineret ce activează în zone 
afectate de conflict sau post-conflict şi consolidarea relaţiilor între tinerii lideri din următoarele 
ţări: Rusia, Georgia,Azeirrnajan,Germania, Moldova şi Armenia. 
 
Rezultate:  
 colaborari şi parteneriate între reprezentanţii organizaţiilor  de tineret  din diverse ţări.  
 Elaborarea unui proiect comun care va fi implementat de 4 ţări: Moldova, Rusia, Armenia, 

Georgia. 
 
Activitatea 10. Elaborarea strategiei de comunicare CNTM 
Descrierea: CNTM a găzduit stagiari+jurnalişti care au elaborat varianta preliminară a strategiei 
de comunicare a CNTM. La moment, se lucrează în cadrul Biroului la strategia de comunicare a 
CNTM, care urmează a fi definitivată până la mijlocul anului 2012. De asemenea, s-a realizat o 
evaluare a strategiilor de comunicare existente în mai multe organizaţii / coaliţii la nivel 
naţional şi european, inclusiv strategia de comunicare  a Forumului European al Tineretului.   
Rezultate:  
 variantă preliminară a Strategiei de comunicare CNTM.  
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 A fost realizată o evaluare a strategiilor de comunicare exhaustivă în rândul organizaţiilor din 
Republica Moldova şi cele de la nivel european / internaţional.  
 
 
1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
 
Activitatea 11. Creşterea eficienţei de lucru în cadrul Secretariatului. 
Descrierea: În perioada raportată, au fost implementate un set de măsuri ce au dus la 
eficientizarea activităţii Secretariatului. Şedinţele secretariatului au loc săptămînal, pentru 
fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal. A fost adoptat un regulament de birou, care 
prevede normele de activitate a membrilor secretariatului şi a Biroului Executiv în biroul CNTM. 
De asemenea în această perioadă au fost angajate 2 persoane, un coordonator de comunicare şi 
un asistent logistic.  
Rezultate:  
 Un regulament de birou adoptat; 
 2 persoane angajate în secretariatului; 

 
Activitatea 12. Participarea la traininguri de nivel naţional şi internaţional a membrilor 
Secretariatului 
Descrierea: Participarea membrilor secretariatului s-a desfăşurat în dependenţă de 
disponibilitatea persoanelor şi de ofertele de participare venite din partea partenerilor noştri. În 
perioada raportată, 2 persoane au participat la traininguri internaţionale şi 3 persoane au 
participat la traininguri internaţionale.  
Rezultate:  
 5 membri ai Secretariatului (Alexandru Musteaţă, Ana Furtună) au participat la traininguri 

naţionale şi internaţionale. 
 
1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 
Activitatea 13. 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. CNTM a elaborat și a inițiat negocierile cu Ministerul Tineretului și Sportului în vederea 
implementării unui proiect scopul căreia este reactivarea Consiliilor Locale de Tineret. De 
asemenea, s-au purtat negocieri cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Black Sea Trust for 
Regional Cooperation, Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia Est-Europeană şi Fundaţia Pontis din 
Slovacia.  
Rezultate: CNTM a stabilit parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului. Totodată a fost 
implementat proiectul “Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe 
domeniul tineret” la Balkan Trust for Democracy și “Stimularea inițiativelor locale de tineret” la 
FHI360, USAID. 
 
Descrierea: În noiembrie a avut loc întrunire cu reprezentanții Fundației Soros, în vederea 
obținerii finanțării pentru realizarea unei serii de analize de politici publice trans-sectoriale în 
domeniul tineret. Reprezentanții CNTM au venit să accentueze importanţă susţinerii realizării 
analizelor de politici publice trans-sectoriale în domeniul tineret în vederea dezvoltarii 
sectorului tineret în RM. 
  
Rezultate: Fundația Soros este interesată în susținerea realizării analizei de politici publice trans-
sectoriale în domeniul tineret la subiectul stimularea participării tinerilor la nivelo local. La 
începutul anului 2012 vom reveni la aceste negocieri, pentru lansarea procesului de elaborare a 
studiului.  
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Direcţia: Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Tineret 

Responsabili: Aurelia Petrov / Ecaterina Covali 
 
2.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societăţii 
2.1.1. Obiectiv: De a promova participarea şi mobilitatea tinerilor 
 
Activitatea 1. Conferinţa „Facilitarea mecanismelor de mobilitate a tinerilor” 
Acest eveniment a fost anulat, deoarece subiectul a fost discutat în cadrul Conferinţei Naţionale 
a Voluntariatului 2011. 
 
Activitatea 2. Promovarea Codului Comunității pentru Viza (CCV) si monitorizarea 
implementării codului 
Descrierea: CNTM oferă periodic scrisori de suport pentru Ambasadele de la Chişinău în vederea 
obţinerii de viză pentru participanţii din partea OM care pleacă la evenimente internaţioanle. 
Totodată participanții la diverse activități ale Forumului European al Tineretului 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: Nu au fost semnalate cazuri de încălcare sau abuzare a drepturilor tinerilor solicitanți 
de viză. Astfel, nu au fost înregistrate refuzuri din partea ambasadelor pentru tinerii participanţi 
în cadrul evenimentelor internaţionale 
 
Activitatea 3. Informarea periodica a tinerilor referitor la oportunitățile de mobilitate 
academică, profesională și de voluntariat 
Descrierea: Transmiterea și redirectionarea de mesaje tangenţiale tematicii pe calea cntm-
yahoogroups. 
 
Activitatea 4. Târgul iniţiativelor de tineret 
Această activitate a fost anulată din motivul restructurării activităților din proiectul Stimularea 
inițiativelor locale de tineret ulterior procesului de negociere cu finanțatorii. 
 
Activitatea 5. Implementarea unei campanii naţionale de motivare a participării tinerilor la 
alegeri 
Descrierea: Realizat. Pentru detalii vedeți raportul decembrie-mai. 
 
Activitatea extra-plan 6: Concursul „Capitala Tineretului 2012”.  
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. În anul 2011 Capitala aTineretului a fost oraşul Ungheni, iar pentru anul următor s-au 
realizat modificări la condiţiile de aplicare care să stimuleze cooperarea la nivel local.  
Rezultate: Capitala Tineretului 2012 a fost selectat oraşul Cahul, urmând ca în anul următorul să 
fie promotorul activităţilor de tineret din Republica Moldova. CNTM planifică desfăşurarea unui 
şir de activităţi în anul 2012 în Capitala Tineretului.  
 
2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de voluntariat 

Activitatea 7. Atelierul „Politicile de voluntariat în Europa de Sud-Est”, Bruxelles, Belgia 

Descrierea: Pe data de 7-10 septembrie CNTM a desfășurat atelierul „Politici de voluntariat în 
parteneriat cu ţările Europei de Est” în cadrul a II Youth Convention on Volunteering, realizată 
de Forumul European al Tineretului, Bruxelles, în contextual Anului European al Voluntariatului 
2011. Scop atelierului a fost schimbul de experienţă şi bune practici precum şi lansarea a noi 
iniţiative în domeniul voluntariatului în Europa de Est. 
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Rezultat: 13 tineri din Moldova, Armenia, Azerbaijan, Ungaria şi Bulgaria au participat în 
procesul de schimb de experiență și bune practice în vederea stimulării iniţiativelor de creare a 
cadrului legislativ în domeniul voluntariatului în ţările din Europa de Est.  

Activitatea 8. Şedinţe în cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 
Descrierea: Participarea în cadrul a 5 ședințe ale coaliției în perioda mai – decembrie în care au 
fost discutate: definitivarea Regulamentului de implementare a Legii Voluntariatului, 
organizarea si desfasurarea Festivalului Voluntarilor 2011, etc.  
Rezultate: A fost organizat și desfășurat Festivalului Voluntarilor 2011, au fost oferite 2 premii 
OM ale CNTM active in domeniul voluntariat. 

Activitatea 9. Săptămâna Naţională a Voluntariatului „Hai în gaşca voluntarilor!” 
Descrierea: Activitatea a fost realizată. Informația detaliată se găsește în raportul pentru 
perioada decembrie-mai. 

Activitatea 10. Festivalul Voluntarilor 2011 „Jos pălăria! În faţa voluntarilor” 
Descrierea: Pe data de 5 decembrie a avut loc Festivalul Voluntarilor, care se desfașoară anual 
de ziua internațională a voluntarilor, unde au fost premiați cei mai activi voluntari, organizații 
care promovează voluntariatul, coordonatori de voluntari.  
Rezultate: Două OM ale CNTM, au fost premiate pentru promovarea voluntariatul. 
 
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 11. Şedinţe cu instituţiile publice guvernamentale pentru discutarea mecanismelor 
de cooperare şi de promovare a proiectului de lege cu privire la tineret 
Activitatea a fost realizată. Informația detaliată se găsește în raportul pentru perioada ianuarie -
mai. 
 
2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 
 
Activitatea 12. Audieri parlamentare asupra proiectului de lege cu privire la tineret  
Deoarece proiectul de lege se află încă în proces de avizare în Guvern, audierile parlamentare 
au fost planificate pentru anul următor.  
 
Activitatea 13. Consultări publice asupra proiectului de politică publică Strategia educaţiei 
non-formale 
Descrierea: În perioada 29 noiembrie – 12 decembrie au fost desfășurate 4 consultări regionale în 
orașele Cahul, Soroca, Ungheni și Chișinău în care tinerii au identificat în ce măsura Strategia 
educației non-formale susține promovarea și dezvoltarea educaiei non-formale.  
Rezultate: 4 consultări regionale în orașele Cahul, Soroca, Ungheni și Chișinău asupra proiectului 
de politică publică Strategia educaţiei non-formale 
 
Activitatea 14. Şedinţe cu instituţii publice pentru promovarea proiectului de politică publică 
Strategia Educaţiei Non-formale 
Activitatea este planificată pentru anul 2012, din cauza finanţării care a venit mai târziu.  
 
Activitatea 15. Conferinţa naţională “Educaţia non-formală ca mecanism de realizare a 
sistemului de educaţie în R. Moldova” 
Descrierea: Pe data de 16 decembrie a fost organizată conferința națională “Educaţia non-
formală ca mecanism de realizare a sistemului de educaţie în R. Moldova”, în care au fost 
prezentate rezultatele consultărilor regionale realizate anterior de către CNTM, au fost puse în 
discuție mecanisme de recunoaștere a educației non-formale, au fost desfășurate ateliere 
tematice în cadrul conferinței, pe marginea subiectului. 
Rezultate:  
 4 ateliere desfăşurate 
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 40 tineri participanţi 
 Set de recomandări definite în vederea stabilirii mecanismelor de recunoaștere a 

educaţiei non-formale 
 
Activitate extra-plan 16: Recomandări la Regulamentul de acordare a spaţiilor în Artico.  
Descrierea: CNTM a transmis o scrisoare Ministerului Educaţiei prin care a oferit un şir de 
recomandări la Regulament, printre care: elaborarea unui sistem de punctaj, astfel la fiecare 
criteriu ONG să cumuleze un anumit scor. Cei care vor acumula cele mai multe puncte, vor 
beneficia de spaţiu. În calitate de criterii pe care trebuie să le întrunească un ONG de tineret, 
au fost propuse următoarele: transparenţă în activităţile organizaţiei, management intern 
democratic, recomandare din partea unui ONG / reţea de ONG active în domeniu, management 
financiar transparent.  
Rezultate: Regulament a fost aprobat de Ministerul Educaţiei. Documentul include mai multe din 
recomandările oferite de către CNTM.  
 
Activitate extra-plan 17: Recomandări la Regulamentul Comisiei guvernamentale pe politci 
de tineret.  
Descrierea: în urma iniţiativei Guvernului de a crea o comisie de co-management în domeniul 
politicilor de tineret, CNTM a ve nit cu un şir de recomandări ce ţin de funcţionarea şi 
modalitatea de creare a comisiei.  
CNTM a avut 2 şedinţe cu reprezentanţii Guvernului asupra mecnaismului de creare şi 
funcţionare a acestei comisii, in care au fost prezentate recomandările noastre.  
Rezultate:  
 Regulamentul Comisiei guvenamentale pe politici de tineret a fost aprobat de Guvern cu 
recomandările CNTM.  
 2 Membri ai biroului Executiv sunt parte a Comisiei guvernamentale pe politici de tineret.  
 
2.4. Scop: Monitorizarea elaborării şi implementării politicilor/activităţilor de tineret 
2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 
 
Activitatea 18. Monitorizarea procesului de alocare şi cheltuire a bugetului de stat pe domeniul 
tineret de către instituţiile publice locale 
 
Descrierea: CNTM a monitorizat procesul bugetar în domeniul tineret, ce a avut ca scop 
eficientizarea utilizării resurselor financiare şi elaborarea mecanismelor de transparenţă şi 
monitorizare a bugetului şi cheltuielilor publice în domeniul tineret la nivel local. S-au analizat 
bugetele raionale, planurile de acţiuni, bugetele  cu categoriile de cheltuieli aprobate şi ordine 
de plata efectuate pentru confirmarea cheltuitelor. De asemenea, s-au purtat discuţii cu unii 
specialişti de tineret, şefi de direcţii DGETS în vederea detalierii şi obţinerii de explicaţii pentru 
anumite bugete şi planuri de acţiuni.   
Rezultate:  
 13 dezbateri în regiunile R. Moldova cu o vizibilitate sporită.  
 Coordonarea procesului de promovare a politicilor de tineret la snivel local între autorităţi, 
centrele de resurse pentru tineri şi organizaţiile de tineret.  
 1 raport de evaluare a bugetelor publice locale de tineret.  
 
Activitatea 19. Dezbateri regionale (13 raioane) pe eficienţa utilizării banilor publici pentru 
domeniul tineret 
Descrierea: În cadrul dezbaterilor, desfăşurate în perioada 19 septembrie – 17 octombrie s-a 
monitorizat mecanismul de utilizare a celor 12 mln lei alocate anual de către Ministerul 
Finanţelor pentru susţinerea Centrelor Regionale de Resurse pentru Tineri în cele 13 raioane 
beneficiare – Bălţi, Basarabeasca, Căuşeni, Criuleni, Edineţ, Făleşti, Leova, Orhei, Sângerei, 
Străşeni, Soroca, Ungheni şi UTA Găgăuzia. La dezbateri au participat 232 de tineri, specialişti 
de tineret, angajaţi ai Centrelor, organizaţii neguvernamentale de tineret, reprezentanţi ai 
Direcţiilor de Finanţe, a Direcţiilor Generale Învăţământ, Tineret şi Sport, precum şi Preşedinţi şi 
Vicepreşedinţi de raioane.  
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Rezultate: În urma procesului de dezbatere publică în cele 13 raioane au fost identificate un şir 
de probleme ce ţin de finanţarea Centrelor Regionale de Resurse pentru Tineri, de gestionarea 
eficientă a resurselor alocate pentru activităţile de tineret, precum şi modalitatea de lucru între 
Centre, autorităţile locale şi instituţiile publice guvernamentale, în special Ministerul Tineretului 
şi Sportului. Cancelaria de Stat a R. Moldova a lansat procesul de elaborare a unui document de 
politică publică cu privire la finanţarea Centrelor Regionale de Resurse pentru Tineri, pentru a 
eficientiza mecanismul de susţinere a acestora, prin oferirea de alternative. La finele anului 
2011 rezultatele documentului de politică publică vor fi discutate în cadrul Guvernului.  
 
Activitatea 20. Crearea unei echipe de formatori în monitorizarea şi evaluarea bugetelor locale 
pentru domeniul tineret 
Descrierea: CNTM a desfăşurat un concurs public de selectare a experţilor locali în monitorizarea 
şi evaluarea bugetelor locale de tineret. La selectarea experţilor s-a ţinut cont de experienţa 
acestora în domeniul politicilor de tineret, monitorizare şi evaluare, cunoştine asupra 
mecanismului de funcţionare a sistemului politicilor de tineret la nivel local. În urma acestuia, 
au fost selectaţi 8 experţi (Eugeniu Graur, Victoria Ivancioglo, Sergiu Găină, Elena Spânachi, 
Irina Aga, Liliana Samcov, Aliona Cenuşă, Dmitri Ianul) care au fost instruiţi în politici de tineret 
şi monitorizare / evaluare în perioada 25 – 28 iunie.  
Rezultate:  
 8 experţi în monitorizarea şi evaluarea bugetelor publice de tineret instruiţi.  
 13 rapoarte de monitorizare a Centrelor Regionale de Resurse pentru Tineri elaborate de 
către experţii locali.  
 
Activitatea 21. Conferinţe regionale (13 regiuni) pentru prezentarea rapoartelor şi 
recomandărilor în administrarea bugetului local pe tineret 
Această activitate a fost re-planificată pentru luna februarie 2012.  
 
Activitatea 22. Elaborarea studiului naţional (cantitativ) referitor la eficienţa utilizării 
bugetelor pentru domeniul tineret 
Descrierea: Raportul analitic a fost elaborat în cadrul celei de-a doua componente a procesului 
de monitorizare a banilor publici şi include evaluarea şi analiza bugetelor locale raionale şi 
municipale aprobate pentru activităţile pentru tineret. Scopul raportului este de a determina 
bugetele alocate şi aprobate de Consiliile Raionale şi municipiile Bălţi şi Chişinău, şi UTA 
Găgăuzia pentru activităţile locale de tineret.  
Raportul analitic a fost elaborat în baza legislaţiei şi actelor normative în vigoare. informaţiei 
prezentate de către AAPL- fie de către specialistul de tineret, DGETS, specialişti din cadrul 
direcţiilor de finanţe din cadrul APL.  
Rezultate: Studiu naţional (cantitativ) referitor la eficienţa utilizării bugetelor pentru domeniul 
tineret elaborat şi prezentat în cadrul unei conferinţe naţionale. Rezultatele prezentului raport 
vor fi utilizate pentru stabilirea propunerilor şi sugestiilor în vederea îmbunătăţirii dezvoltării şi 
implementării politicilor şi activităţilor pentru tineret la nivel local.  
 
Activitatea 23. Elaborarea unui studiu asupra politicilor de tineret în regiunea Mării Negre.  
Activitatea a fost replanificată pentru anul 2012, deoarece finanţarea a venit mai târziu decât 
a fost planificat initial.  
 
Activitate exta-plan 24 Conferinţa naţională „Eficientizarea mecanismului de finanţare a 
domeniul tineret la nivel local.” 
Descrierea: În noiembrie a avut loc conferinţa naţională „Eficientizarea mecanismului de 
finanţare a domeniul tineret la nivel local” care a avut drept scop elaborarea de recomandări 
pentru eficientizarea mecanismului de finanţare şi implementare a activităţilor de tineret la 
nivel local. În cadrul conferinţei a fost prezentat  şi Raportul naţional de evaluare a bugetelor 
publice locale pentru anul 2011. De asemenea, au fost prezentate rezultatele preliminare de 
evaluare a Centrelor Regionale de Resurse pentru Tineri şi au fost elaborare împreună cu 
participanţii la eveniment şi Ministerul Tineretului şi Sportului propuneri de îmbunătăţire a 
procesului de finanţare a Centrelor. La conferinţă au participat specialiştii de tineret, 
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organizaţii neguvernamentale, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului şi 
Guvernului R. Moldova.  
Rezultate: În urma acestei conferinţei participanţii au venit cu recomandări ce ţin de 
modificarea metodologiei de finanţare a Centrelor de Tineret şi a activităţilor de tineret, de 
stimulare a participării tinerilor la nivel local prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret, 
precum şi o mai mare investiţie în specialiştii de tineret care sunt promotorii politicilor de 
tineret la nivel local.     
 
 

Direcţia: Drepturile omului şi integrarea socială 

Responsabili: Artiom Zavadovschi / Radu Croitoru 
 
3.1 Scop: Promovarea respectării drepturilor omului în RM 
 
Activitatea 1. Realizarea de workshop-uri pe tematica drepturilor omului în licee/universități  
Descrierea: Activitatea a fost realizată. Informația detaliată se găsește în raportul pentru 
perioada decembrie-mai.   
 
3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce 
vizează respectarea DO 
   
Activitatea 2. Participarea la ședințele și activitățile Coaliției Nediscriminare 
Descrierea: Reprezentanţii Biroului Executiv au participat la Şedinţe ale Coaliţiei 
Nediscriminare, în cadrul cărora s-a discutat planificarea acţiunilor întreprinse, procesul de 
advocacy al proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării, alegerea 
noului consiliul de conducere a CND. CNTM a participat la mai multe activităţi organizate de 
Coaliţia şi membrii ai acesteia cum ar fi conferinţe de presă şi.   
Rezultate:   
 Participarea activă a CNTM în cadrul şedinţelor şi activităţile Coaliţiei, 
 Participarea în cadrul dezbateri publice „Discursul de ură şi discriminare – pericol social” .  
 Asistenţă continuă acordată Secretariatului Coaliţiei, în special în comunicarea cu actorii 
interesaţi.  
  
Activitatea 3. Participarea în elaborarea documentelor strategice ale Forumului European de 
Tineret, Consiliului Europei, Comisiei Europene 
Descrierea: : Activitatea a fost realizată. Informația detaliată se găsește în raportul pentru 
perioada decembrie-mai.   
Rezultate:   
 
Activitate extra-plan 4. Evaluarea Periodică Internaţională a Republicii Moldova în cadrul 
Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 
Descrierea: În perioada 29 septembrie – 13 octombrie, membrul BE CNTM, Artiom Zavadovschi, 
parte a grupului de activişti în domeniul DO din RM s-a aflat într-o vizită de lucru la Consiliul ONU 
pentru drepturile omului în cadrul Evaluării Periodice Universale, unde Republica Moldova a 
prezentat raportul naţional. Activiştii au făcut lobby pentru a îndemna reprezentanţii diferitor 
state să pună întrebări delegaţiei RM şi să formuleze recomandări privind respectarea DO precum 
şi ratificarea anumitor instrumente internaţionale la care RM face parte.   
 
Activitatea 5. Participarea în susţinerea şi promovarea diferitor iniţiative ale societăţii civile 
din Moldova în domeniul DO 
Descrierea: Pe data de 18 octombrie a avut loc Clubul de Presă în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţilor societăţii civile” la care au fost prezentate „linii fierbinţi” ale ONG-
urilor care activează în domeniul DO, unde Coaliţia Nediscriminare a prezentat Linia 
Nediscriminare.   
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Rezultate: Sporirea vizibilității Coaliţiei Nediscriminare și a liniei fierbinți administrate de către 
coaliție. 
 
Activitate extra-plan 6. CNTM a înaintat poziția faţă de interzicerea vânzării prezervativelor în 
căminile studenţeşti Academiei de Studii Economice din Moldova  
Descrierea: Pe data de 8 noiembrie, CNTM a elaborat și transmis manifest către Ministerul 
Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi rectorului ASEM în care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de 
acţiunile conducerii ASEM cu privire la interzicerea vânzării prezervativelor în căminele 
studenţeşti considerând că studenţilor li se încalcă dreptul la acces liber şi asigurat la măsurile 
de protejare a sănătăţii sexual-reproductive.  
Rezultate: Asigurarea promovării drepturilor tinerilor. CNTM este în continuare în așteptarea unui 
răspuns. 
 
Activitate extra-plan. Participarea la masa rotunda: „Expanding democracy in Europe – 
Bruxelles”. 
Descriere: Pe data de 7 decembrie, membru BE Radu Croitor a participat la evenimentul 
organizat de European Youth Forum la Bruxelles: „Roundtable Expanding Democracy in EU” In 
cadrul evenimentului a fost abordata scaderea cenzului de vot pana la varsta de 16 ani, precum şi 
a participat in dezbateri cu privire la politicile de lobby in vederea dezvoltarii unui cadru 
legislativ pentru scaderea varstei de vot, având întâlniri cu experti, deputati din Parlamentul 
European. 
Rezultate: Utilizarea experientei europene pentru scaderea varstei de vot si initierea politicilor 
de advocacy in acest domeniu.  
 

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 8-19 sunt reflectate în raportul Secretariatului în cadrul proiectului „Dialog 
Intercultural în Moldova”.  
 
 

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 AG (COMEM) 
Descrierea: Adunarea Generală a YFJ s-a desfăşurat în perioada 18 -19 noiembrie 2011 în oraşul 
Braga (Capitala Tineretului 2012), Portugalia. În cadrul COMEM s-a discutat despre viitorul 
Programului Tineret în acţiune în efortoruile de lobby şi advocacy pentru a prelungi acest 
program şi a nu-l comasa cu Programul Erasmus for all. În cadrul COMEM s-a discutat şi despre 
priorităţile strategice ale YFJ pentru anii 2013 – 2018, unde CNTM a încercat să promoveze 
incluziunea mai activă a ţărilor nonmembre ale UE, în special în Europa de Est şi Caucaz. În 
cadrul COMEM s-au ales şi noii membri ai Advisory Council, iar CNTM a promovat candidaţii din 
regiunea Europei de Est.  
Rezultate: Au fost stabilite priorităţile strategice ale YFJ pentru anii 2013 – 2018, care ulterior 
vor fi pe larg consultate cu OM. În cadrul COMEM s-au adoptat mai multe policy paper şi rezoluţii 
ce ţin de voluntariat, Programul Tineret în Acţiune, strategiile de acţiune în domenul tinert în 
Sahara, Africa etc.  
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Activitatea 2. Participarea la activităţi tematice organizate de Forum (voluntariat, angajare, 
drepturile tinerilor, antreprenoriat, politici de tineret etc.) - Training în advocacy, Braga, 
Portugal, 17 noiembrie 2011.  
Descrierea: YFJ a desfăsşurat un training pe advocacy pentru partic ipanţii şi la COMEM. În 
cadrul training-ului s-au abordat 2 subiecte: finanţarea Programului Tineret în Acţioune şi 
calitatea internship-urilor. Din partea CNTM a participat Eduard Mihalaş, care a fost şi delegatul 
oficial pentru COMEM. De asemenea 2 persoane delegate de CNTM au fost selectate în calitate 
de membri ai grupurilor de lucru. Alexandru Musteaţa a fost selectat în calitate de membru al 
grupului de lucru pentru dezvoltarea cooperării în europa de est. În perioada raportată au fost 
organizate 2 întîlniri ale grupului de lucru, şi o participare a membrilor grupului de lucru în 
cadrul Conferinţei Europene a Tinerilor. ÎN cadrul grupului de lucru sau analizat problemele şi 
soluţiile legate de cooperare dintre CNT-urile de tineret din Europa de Est, de asemenea au fost 
făcute unele recomandări în cadrul Conferinţei Europene a Tinerilor ce ţine de mobilitatea 
tinerilor, problema vizelor şi aspectul de susţinere financiară a sectorului asociativ de tineret.  
Rezultate: în urma training-ului s-a reuşit elaborarea propunerilor ce ţin de calitatea internship-
urilor şi finanţarea programului Tineret în Acţiune. Aceste propuneri urmează a fi puse ăn 
aplicare de către YJF şi incluse în planul de acţiuni pentru următorii ani.  
 Participarea la 2 şedinţe ale grupului de lucru pentru dezvoltarea cooperării în regiunea 

europei de est.  
 Participarea la conferinţa europeană a tinerilor, elaborarea şi înaintarea recomandărilor 

către Comisia Europeană privind mobilitatea tinerilor, problema vizelor şi finanţarea 
sectorului de tineret.  

 
4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa 
Civilizaţiilor şi Alcohol Policy Youth Network (APYN) 
 
Activitatea 3. Participarea la activitățile desfășurate de APYN 
În perioada de raportare, APYN nu a desfăşurat careva activităţi, iar CIJEF este o reţea 
nefuncţionabilă.  
 
4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 

 

Activitatea 6. Participarea la 2 şedinţe interne de consultare în cadrul cooperării 

Descriere: în perioada 4-6 noiembrie 2011 în Berlin, Germania, a avut loc întâlnirea Consiliilor 
de Tineret din ţările membre ale Parteneriatului Estic.  

Rezultate:  

 Semnarea unui memorandum de cooperare în domeniul tineret între Consiliile de Tineret 
din ţările Parteneriatului Estic.  

 
4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 
 
Activitatea 7. Contact Making Seminar cu 8 consilii de tineret din regiunea Mării Negre 
Activitate planificată pentru luna februarie 2012, din cauza finanţării care a venit mai târziu 
decât a fost planificat.  
 
Activitatea 8. Internship-uri între Consiliile Naţionale de tineret din 8 state, din regiunea Mării 
Negre 
Activitate planificată pentru lunile martie - aprilie 2012, din cauza finanţării care a venit mai 
târziu decât a fost planificat. 
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Activitatea 9. Conferinţă regională în domeniul politicilor de tineret în regiunea Mării Negre 
cu participarea Consiliilor Naţionale şi a responsabililor guvernamentali: viziune către anul 
2020 
Activitate planificată pentru luna mai-iunie 2012, din cauza finanţării care a venit mai târziu 
decât a fost planificat. 
 
Activitatea 10. Implicarea în elaborarea documentelor și în activitățile Forumului Societății 
Civile al Parteneriatului Estic. Participarea la Civicl Society Forum of Eastern Partnership.   
Descrierea: în cadrul Forumului Societăţii Civile, care s-a desfăşurat în perioada 28 – 30 
noiembrie 2011 în Pozan, Polonia, s-a discutat despre înregistrasrea oficială a acestei platforme 
neformale, pentru atragerea fondurilor şi crearea unui mecanism mai eficient e interacţiune. Un 
alt punt important din cadrul Forumului a ţinut de colerea acţiunilor şi discuţiilor care au loc 
între societatea civilă în Guvernele din Partenenriatul Estic. Astfel, se doreşte o participare şi a 
societăţii civile în cadrul negocierilor dintre Guverne asupra evoluţiei acţiunilor din PaE.  
CNTM, împreună cu partenerii săi din Belorusia (RADA) a promovat activ necesitatea cooperării 
în domeniul tineret între ţările din Parteneriatul Estic.  
Rezultate:  

 Eduard Mihalaş a fost ales Coordonatorul grupului 4 „Contacte între oameni” pentru ţările 
din Parteneriatul Estic.  

 Au fost planificate activităţile în domeniul tineretului, educaţiei, voluntariatului şi 
culturii în anul 2012.  
 

Activitatea 11. Forumul Tinerilor – istoricul CSI.  
Descrierea: În perioada  8 - 11 decembrie 2011, la  Moscova  s-a  desfăşurat  un forum al  
Tinerilor care au facut cunoştinţă  cu  istoricul  şi cultura  CSI. Organizatorii  evenimentului au 
fost Ministerul Sportului, Turismului şi Politicilor de Tineret al Federaţiei Ruse, Fondul Interstatal 
pentru Cooperare Umanitar - CSI, Fundaţia pentru promovarea cooperării internaţionale, Centrul 
pentru tehnologii de comunicare. Evenimentul a fost  dedicat  Anului  istoriei  CSI şi a 
patrimoniului cultural, precum şi 20 de ani de constituire a Comunităţii Statelor Independente. 
Din partea CNTM a participat Ecaterina Covali.  
Rezultate: relaţionarea cu tineri din alte state şi promovarea CNTM la nivel internaţional.  
 

Activitatea 12. Participarea la întrunirea de lucru a Consiliului în domeniul tineret a Ţărilor 
CSI 
Descrierea: Responsabil de această structură este Alexandru Coica. Până la acest moment, CNTM 
nu a recepţionat nici o informaţie din partea lui.  
Rezultate:   
 


