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Scurt rezumat al perioadei de implementare / rezumat de progres (max.1,5-2 pag) 

 
Prioritatea I: EDUCAȚIA TINERILOR 

Responsabili:  

 
Obiectivul 1: Sporirea participării tinerilor în procesul educațional. 

Rezultatul 1.1: Consultarea tinerilor la elaborarea politicilor educaționale;  
Rezultatul 1.2: Dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional;    
Rezultatul 1.3: Promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional.   

 
Indicator 
inițial 
(baseline) 

● Perioada 2007-2011, Moldova sa 
situat pe locul 6 după implicarea 
în Erasmus +. Moldova a găzduit 
238 voluntari EU, delegat 74 de 
voluntari în EU; în aceeași 
perioadă au fost implementate 
47 proiecte Acțiunea 3.1 dintre 
care 21 YE și 31 TN; 

● Potrivit Barometrului Global al 
Corupției (BGC), nivelul de 
corupție în sectorul educațional 
(de la 1 la 5) este de 3,7 puncte, 
și plasează educația în top; 

● Regulamentul de funcționare a 
structurilor de auto guvernare în 
instituțiile de învățământ 
elaborat.  

Ținta 
(target
) 

● Sporirea cu 10% a proiectelor și tinerilor 
participanți din Moldova, Erasmus +; 

● 5 proiecte de tineret cu privire la 
diminuarea corupției în educație 
finanțate; 

● Elaborarea unui draft de regulament de 
funcționare a structurilor de 
autoguvernare în instituțiile de 
învățământ adaptat la standardele și 
practicile Europene.   

 
 
Activitatea Nr. 1  
Descrierea:Campanie de informare a tinerilor privind programele europene de mobilitate și voluntariat, Erasmus+ 

. 
Rezultate: In cadrul acestui program au fost 1000 instituții implicate. Urmează ultima etapa a campaniei 

organizarea Târgurilor Europene in fiecare raion. Pe linga acest fapt membrii biroului Executiv au participat la 6 
sesiuni de informarea a initiativelor de tineret din Chisinau si regiuni despre programul ERASMUS + (inculsiv o 
OM) 
 
Activitatea Nr. 2 
Descrierea: Implementarea proiectelor tinerilor legate de transparenta in educație 
Rezultate: La moment tinerii din 7 școli implementează proiectele pîna în iunie 2015 

 
Activitatea Nr. 3 
Descrierea: Desfășurarea unei campanii online de informare. 
Rezultate: In curs de desfasurare 
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Obiectivul 2: Promovarea oportunităților de învățare non formală. 

 
Rezultatul 2.1: Sistem robust de validare și dezvoltare a trainerilor, facilitatorilor și formatorilor; 
Rezultatul 2.2: Dezvoltarea unui cadru formal de implementare a stagiilor de lungă durată; 
Rezultatul 2.3: Diversificarea metodelor de educare non formală a tinerilor; 
Rezultatul 2.4: Crește calitatea educației non formale. 

 
Indicator 
inițial 
(baseline) 

● Ciclu de instruire a trainerilor 
nu este creat 

● Nu există o metodologie 
formală de integrare 
transversală a stagiilor de 
practică în toate domeniile 
social-economice a statului 

Ținta 
(target
) 

● Nivelul de cunoștințe a trainerilor cu 
privire la metodele de educație non 
formală a crescut, cel puțin 2 metode 
de educație non formală asimilate  

● Elaborarea a cel puțin a unei 
metodologii de integrare a programelor 
de practică și stagiu atât în domeniul 
public, cât și privat 

 
Obiectivul 3: Promovarea educației interculturale. 
 
Rezultatul 3.1 Dezvoltarea capacităților responsabililor de realizarea competențelor interculturale.   
Rezultatul 3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor interculturale. 

 
Indicat
or 
inițial 
(baselin
e) 

- 85 de profesori au participant la 
atelierele de instruire în cadrul 
proiectului și-au îmbunătățit 
cunoștințele și abilitățile ICE; 

- 50 de profesori au participat la sesiuni 
de informare și și-au dezvoltat 
competența interculturală; 

- 17 inspectori școlari au participant în 
cadrul seminarului introductiv în 
tematica dialogului intercultural; 

- La etapa actuală nu s-a elaborat 
cursul de formare continuă pentru 
profesori în dezvoltarea competenței 
interculturale; 

- 80 părinți consideră importantă 
educația interculturală; 

- 35 ateliere de instruire privind 
educația interculturală organizate 
pentru copiii și tinerii din regiunile 
proiectului;  

- 70 de participanți la activitățile 
proiectului au devenit voluntari în 
organizațiile partenere locale și ajută 
în organizarea activităților ICE; 

- 70 de sesiuni de informare organizate 
de către voluntarii din regiunile 
proiectului; 

- 125 de copii și tineri implicați activ în 
discuțiile de după proiecțiile de film; 

- 300 de copii și tineri și-au îmbunătățit 
cunoștințele în ICE, ca urmare a 
participării la activitățile de follow-up 
organizate de participanții 

Ținta 
(target
) 

- Cel puțin 100 de profesori participanți la 
atelierele de instruire în cadrul proiectului și-
au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile ICE 
și au organizat sesiune de informare pentru 
colegii lor/cadre didactice; 

- Cel puțin 120 de profesori și-au îmbunătățit 
cunoștințele și abilitățile cu privire la 
competențe interculturale prin participarea 
la sesiuni de informare;  

- Cel puțin 20 de inspectori școlari și persoane 
din administrația școlii și-au îmbunătățit 
cunoștințele în  ICE și a instrumentelor de 
monitorizare a competențelor interculturale;  

- 80 de profesori participă în cursurile de 
formare continuă în dezvoltarea competenței 
interculturale la disciplinele de Educație 
Civică și Istorie organizate de IȘE; 

- Cel puțin 200 de părinți sunt conștienți și 
consideră importantă educația interculturala 
pentru copiii lor; 

- 40 ateliere de instruire privind educația 
interculturală organizate pentru copiii și 
tinerii din regiunile proiectului;  

- Cel puțin 90 de participanți la activitățile 
proiectului au devenit voluntari în 
organizațiile partenere locale și ajută în 
organizarea activităților ICE; 

- 80 de sesiuni de informare organizate de 
către voluntarii din regiunile proiectului;  

- Cel puțin 400 de copii și tineri implicați activ 
în discuțiile de după proiecțiile de film;  

- Cel puțin 300 de copii și tineri și-au 
îmbunătățit cunoștințele în ICE, ca urmare a 
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Schimburilor Interculturale; 
- 15 articole legate de dialog 

intercultural postat pe blogul 

proiectului și pagina de Facebook;  

- La moment nu au fost elaborate 

pliante (materiale promoționale) pe 

teme interculturale elaborate și 

diseminate în localitățile proiectului; 

- 2 emisiuni TV și radio organizate la 

posturi naționale și locale de 

televiziune legate de dialogul 

intercultural și educația 

interculturală. 

participării la activitățile de follow-up 
organizate de participanții Schimburilor 
Interculturale; 

- Cel puțin 40 de articole, legate de dialog 

intercultural postat pe blogul proiectului și 

pagina de Facebook;  

- 500 de pliante (materiale promoționale) pe 

teme interculturale elaborate și diseminate în 

localitățile proiectului; 

- Cel puțin 4 emisiuni TV și radio organizate la 

posturi naționale și locale de televiziune 

legate de dialogul intercultural și educația 

interculturală. 

 
Activitatea Nr. 1 
Descrierea: Dezvoltarea competenţei interculturale în rândul cadrelor didactice în instituțiile de învățământ 

preuniversitare prin organizarea a 30 de ateliere de educație interculturală şi a 60 de sesiuni de informare pentru 

părinți. 
Rezultate: Planificarea organizarii acestor activitati pentru Septembrie.   

 
Activitatea Nr.2 
Descrierea: Crearea unui Ghid Metodologic „Competenţa interculturală” pentru profesorii de științe socio-

umaniste 
Rezultate: Ghidul a fost realizat si constituie un suport veritabil in ceea ce tine educarea elementelor 
interculturale.  

 
Activitatea Nr. 3 
Descrierea: Crearea unui curs de formare continuă pentru profesorii de istorie si educaţia civică din R. Moldova 
în parteneriat cu Pro Didactica 
Rezultate: Planificat pentru luna mai.  

 
Activitatea Nr. 4 
Descrierea: Organizarea a 80 de proiecţii de film cu tematici relaţionate dialogului intercultural şi sesiuni de 
dezbatere a subiectelor abordate. 
Rezultate: Activitate partial realizata  

 
Activitatea Nr. 5 
Descrierea: Organizarea a doua schimburi interculturale in Trogen, Elvetia (80 de tineri participanti). 
Rezultate: Realizat 1 Schimb intercultural 26 Aprilie -16 Mai 
 
Activitatea Nr. 6 
Descrierea: Creșterea gradului de conștientizare prin organizarea a cel puţin 4 emisiuni TV  sau radio pe tema 

dialogului interculturale de către coordonatori locali și participanții proiectului 
Rezultate: În curs de realizare - 1 emisiune TV (Cimișlia) .   
 
Obiectivul 4: Dezvoltarea instrumentelor pentru validarea competențelor pentru angajare. 

Rezultatul 4.1 Dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor. 
Rezultatul 4.2 Fortificarea centrelor de instruire și certificare a competențelor obținute într-un cadru non formal. 
Rezultatul 4.3 Promovarea Youthpass, pentru competențele dezvoltate non formal. 
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Indicator inițial 
(baseline) 

● Raport privind practicarea dual training 
și ucenicie nu există 

Ținta 
(target) 

● Raport privind impactul uceniciei și dual trening 
asupra angajării tinerilor elaborat  

 
Prioritatea II: DREPTURILE TINERILOR ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Responsabili:  

 
Obiectivul 1: Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor. 

Rezultatul 1.1: Implicarea tinerilor în procesul decizional. 
Rezultatul 1.2: Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor. 
Rezultatul 1.3: Creșterea mobilității tinerilor 

 
Indicator inițial 
(baseline) 

● CNTM nu este acreditat 
● Nu există un program de promovare a 

beneficiilor tinerilor de a face 
voluntariat  

● Numărul voluntarilor în cadrul CNTM – 2 
● Nu există un program de voluntariat 

aprobat  
● Plan outreach pentru promovarea 

voluntariatului în rândul tinerilor nu 
există  

Ținta 
(target) 

● CNTM este acreditat și oferă carnete și încheie 
contracte de voluntariat. 

● Elaborarea și implementarea a unui program de 
promovare a voluntariatului în rândul organizațiilor 
de tineret  

● Numărul voluntarilor în cadrul CNTM – 10 
● CNTM aproba un program de voluntariat 

● Plan outreach pentru promovarea voluntariatului în 
rândul tinerilor aprobat și funcționabil   

 
 
Activitatea Nr.1  
Descrierea: Stimularea voluntariatului prin realizare campaniei de promovare UE in scoli. 
Rezultate: Proiecul a acoperit peste 1200 de scoli in tara. Tinerii fiind implicati nu doar ca beneficiari, dar ca 
actori ce prin activitati de voluntariat au implementat activitatile proiectului (vezi activitatile in raportul 
secretariatul). Biroul Executiv sa implicat in activitati de deschiderea si totalizarea proiectului in cira 15 scoli. 
La fel in contextul proiectului Biroul Executiv a tinut 8 traininguri de promovarea programelor UE in scoli. In 
cadrul oraselului European, CNTM a implicat 5 voluntari din scoli.  

 
Activitatea Nr. 2 
Descrierea: Pentru sporirea participarii tinerilor in procesul decizional a fost aplicat un proiect la UNDP pentru 
promovarae iesirii tinerilor la vot, pentru alegerile locale. 
Rezultate: Proiectul a fost despus. Asteptam rezultatele 

 
Activitatea Nr. 3 
Descrierea: Promovarea programului de mobilitate Erasmus +  
Rezultate: Au fost realizate circa 8 prezentari despre programul erasmus + diferito grupuri si initiative de 
tineret, inclusiv in raionul Comrat. 

 
Activitatea Nr. 4 
Descrierea: Promovarea Voluntariatului prin participarea la Saptamina Nationala a Voluntariatului 
Rezultate: Membrii de birou s-au implicat in realizarea calendarului de activitati a SNV si a campaniei de 
lansare a SNV-ului, printr-o activitate comuna a Coalitiei Voluntariat si penitenciarul nr.15.  

 
 
Obiectivul 2: Respectarea drepturilor tinerilor 

Rezultatul 2.1: Diminuarea discriminării tinerilor 
Rezultatul 2.2: Promovarea modului sănătos de viață. 
Rezultatul 2.3: Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor. 
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Indicator inițial 
(baseline) 

● Nu există o cercetare cu privire la 
drepturile tinerilor în Republica Moldova  

● Nu există o evaluare a cazurilor de 
discriminare a tinerilor pe bază de 
vârstă  

● Programele de tineret nu sunt bazate pe 
date statistice și nu sunt orientate spre 
promovarea drepturilor tinerilor  

Ținta 
(target) 

● Studiu cu privire la importanța promovării 
drepturilor tinerilor în procesul implementării 
politicilor de tineret elaborat și promovat  

● Raportul de evaluare privind discriminarea 
tinerilor pentru anul 2014 elaborat 

● 10 politici de tineret sunt dezvoltate în baza datelor 
statistice și situației reale a tinerilor din localități  

 
 
Activitatea Nr. 1 
Descrierea: Dezvoltarea instrumentelor de asigurarea respectarii tinerilor. 

Rezultate: CNTM a realizat un set de cercetari ce demonstreaza gradul de resectare a tinerilor pe diferite 

domenii si care pot servi ca pirghii pentru a desfasura ulterior activitati de sensibilizare si advocacy pe 

marginea respectarii drepturilor tinerilor. Au fost elaborate urmatoaree studii: Indexul de Tineret 

(prezentarea in iunie), Evaluarea Transverala a Politicilor de Tineret, Evaluarea dimensiunii de tineret a 

platformelor electorale ale concurenților pentru campania privind alegerile parlamentare 2014, Raport de 

evaluare instituțională a sectorului de tineret din Republica Moldova. Biroul Executiv sa implicat in comunicare 

si promovarea cercetarilor in raport cu autoritatile publice, parteneri si organizatii de tineret. 
 
Activitatea Nr. 2 
Descrierea: Diminuarea Discriminarii 
Rezultate: CNTM s-a aimplicat activ in comitatul pe No Hate Speech si a inaintat recomadarile privind 
necesitatea continuarii proiectului. La fel biroul executiv CNTM a sustinut apelurile societatii civile cu privire 
la fenomenele discriminarii pe diferite filiere (discriminare prin limitarae accesului la informatie, 
discriminarea ong-urilor din regiunea transnistreana si altele.) 

 

Obiectivul 3: Facilitarea incluziunii sociale a tinerilor 

Rezultatul 3.1: Incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și a celor afectați de migrație. 
Rezultatul 3.2: Promovarea diversității culturale. 
Rezultatul 3.3: Promovarea votului la 16 ani. 

Indicator inițial 
(baseline) 

● Considerând percepția între grupurile 
etnice, cel mai înalt nivel de încredere a 
fost oferit moldovenilor cu 3,83%, iar 
nivel cel mai mic revine Romilor, 1.65% 
(62, 3% din respondenți nu au 
încredere în Romi); 

● 10 copii de etnie romă au fost implicați 
în activitățile proiectului și schimburi 
interculturale; 

● La moment a fost organizată o singură 
emisiune radio în limba Romani 

Ținta 
(target) 

● În 2016 50% din respondenții studiului care va fi 
elaborat au încredere în etnia Romă;  

● Cel puțin 25 copii de etnie romă au fost implicați 
în activitățile proiectului și schimburi 
interculturale;  

● Trimestrial sunt organizate emisiuni radio în 
limba Romani pe aspecte ale educației 
interculturale; 

 
Activitatea Nr. 1 
Descrierea: Implicarea biroului in cadrul proiectului Dialog Intercultural si facilitarea proceului de incluziune a 
tinerilor 
Rezultate: Reprezentantii BE au participat la sedintele de planificare aa proiectului Dialog Intercultural, in 
cadrul acestor sesiuni de planificare s-a insistat pe implicare mai mare a comunitatilor rome in activitatea 
proiectului. In acest scop a fost elaborat un set de actiuni pentru a determina si facilita implicare 
comunitatilor rome (intilniri cu baronii din comunitatile de romi, sensibilizarea comunitatilor rome cu privire 
la oportunitatile pentru copii de a fi implicati) 

 

http://www.cntm.md/ro/resources/youth-publications/804-evaluarea-dimensiunii-de-tineret-a-platformelor-electorale-ale-concuren%C8%9Bilor-pentru-campania-privind-alegerile-parlamentare-2014.html
http://www.cntm.md/ro/resources/youth-publications/804-evaluarea-dimensiunii-de-tineret-a-platformelor-electorale-ale-concuren%C8%9Bilor-pentru-campania-privind-alegerile-parlamentare-2014.html
http://www.cntm.md/ro/resources/youth-publications/839-raport-evaluarea-sectorului-de-tineret.html
http://www.cntm.md/ro/resources/youth-publications/839-raport-evaluarea-sectorului-de-tineret.html
http://www.cntm.md/ro/resources/youth-publications/839-raport-evaluarea-sectorului-de-tineret.html
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Obiectivul 4: Facilitarea angajării tinerilor 

Rezultatul 4.1: Asigurarea muncii decente 
Rezultatul 4.2: Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. 
Rezultatul 4.3: Promovarea stagiilor de practică plătite 

 
Indicator inițial 
(baseline) 

● 0 programe Ținta 
(target) 

● 2 programe tip privind integrarea stagiilor 

 
Nu au fost realizate activitati pe domeniul dat. 

 
Prioritatea III: DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI INIȚIATIVELOR DE TINERET 

Responsabili: Terentie Carp 

 
Obiectivul 1: Consolidarea capacităților organizaționale 

 
Rezultatul 1.1: Consolidarea capacităților organizațiilor membre. 
Rezultatul 1.2: Dezvoltarea capacităților de bună guvernare și M&E ale organizațiilor membre. 
Rezultatul 1.3: Dezvoltarea capacităților de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre. 

 
Indicator inițial 
(baseline) 

• 57,9% din organizațiile membre 
evaluate dispun de un plan 
strategic; 

• 52,6% din organizațiile membre 
evaluate dispun de un plan anual 
detailat de activități; 

● 26,3% din organizațiile evaluate 
adoptă bugetul odată cu planul 
strategic; 

● 15,8% din organizațiile evaluate 
dispun de strategii de colectare 
de fonduri. 

Ținta 
(targe
t) 

● 67,9% din organizațiile membre evaluate 
dispun de un plan strategic; 

● 62,6% din organizațiile membre evaluate 
dispun de un plan anual detailat de 
activități; 

● 36,3% din organizațiile evaluate adoptă 
bugetul odată cu planul strategic; 

● 25,8% din organizațiile evaluate dispun de 
strategii de colectare de fonduri. 

 
 
Activitatea Nr. 1 
Descrierea: Vizite de studiu și diseminare a informației vis-a-vis de utilizarea motorului de evaluare on-line, 
a capacităților organizaționale. Serie de activități realizate în perioada Ianuarie - Mai 2015. 

 
Rezultate: 5 organizații de tineret au fost informate și instruite în cadrul diferitor întâlniri despre cum se 
utilizează motorul de evaluare online și care este utilitatea acestuia. 
 
Activitatea Nr. 2 
Descrierea: Întâlniri cu organizații non-membre CNTM cu scopul promovării aderării la CNTM. În calitate de 
membru de birou executiv, m-am întilnit cu Forumul Absolventilor Reintorși (FAR), cu grupul de Initiativa Ad 
Astra (reprezentat de Tatiana Șevcenco), cu Clubul Tinerilor Diplomați (Președintele: Cristian Richicinschi). 
Toate organizațiile au fost încurajate să depuie dosarele de aplicare în calitate de membri asociați ai CNTM. 
Mai mult decît atît, în cadrul tîrgului internațional de studii MIEF aproximativ 10 organizații de tineret au 
fost familiarizați cu activitățile CNTM. 
 
Rezultate: Circa 5 organizații de tineret din raionale Ștefan Vodă și Șoldănești au fost familiarizate cu 
activitățile  CNTM în cadrul unor deplasări în teritoriu. Aproximativ 10 organizații de tineret au fost 
familiarizați cu activitățile CNTM în cadrul MIEF , ediția 2015.  
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Activitatea Nr. 3 
Descrierea: Program de Mini-granturi pentru consolidarea capacităților instituționale ale organizațiilor de 
tineret. 
 
Rezultate: Programul de granturi urmează să se desfășoare în perioada iulie - august. 
 
Activitatea Nr. 4 
Descrierea: Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret 
 
Rezultate: Conferința Națională a Organizațiilor de tineret urmează a fi desfășurată în luna noiembrie 
 
Activitatea Nr. 5 
Descrierea: Campanie online de promovare CNTM. Scopul campaniei constă în creșterea vizibilității CNTM, 
sporirea numărului de aplicări, mărirea traficului pe pagină (like, share, impresii). 
 
Rezultate: Campania online urmează să se desfășoare în perioada noiembrie - decembrie, 2015. 

 
Obiectivul 2: Sporirea funcționalității operaționale ale CNTM 

Rezultatul 2.1: Dezvoltarea expertizei în cadrul echipei CNTM. 
Rezultatul 2.2: Elaborarea documentelor de organizare internă. 
Rezultatul 2.3: Dezvoltarea și promovarea rețelei și suport metodologic CNTM 
Rezultatul 2.4: Asigurarea viabilității financiare CNTM. 

Indicator inițial 
(baseline) 

● Politica de securitate a datelor 
și programul de voluntariat 
necesită a fi elaborate și 
implementate.  

● Nu există voluntari în echipa 
secretariatului.  

● Instruiri ocazionale pentru 
membrii secretariatului 

● În PoT sunt 6 traineri activi, dar 
care oferă puțin timp activității 
echipei de traineri CNTM, ei au 
participat la cele 3 ședinte de 
consolidare PoT organizate in 
2014; 

● Echipa de traineri CNTM (PoT) 
nu dispune de toate 
documentele de organizare 
internă, inclusiv de un brand-
book pentru promovarea PoT. 

● Teambuilding pentru echipă în 
mod hazardat 

Ținta 
(targe
t) 

● Politica de securitate a datelor și 
programul de voluntariat elaborate și 
aprobate.  

● În fiecare departament să existe câte 
un voluntar.  

● Cel puțin câte o instruire pentru 
fiecare membru a secretariatului 

● Echipa de traineri CNTM(PoT) dispune 
de toate documentele de organizare 
internă. 

● Calendar pentru team building stabilit 
cu cel puțin 4 sesiuni pe an.   

● 20 membri PoT selectați și motivați; 
● Minim 6 ședințe de consolidare PoT; 
● Minim 20 traininguri organizate de 

PoT pentru OM; 
● Minim 2 instruiri naționale și 

internaționale pentru fiecare membru 
PoT. 

 
 
Activitatea Nr. 6 

Descrierea: Elaborarea și aprobarea documentelor de uz intern ale CNTM (Politica de securitate a datelor 
elaborată și aprobată; Regulament de funcționare a Comisiei de Cenzori). Am oferit completările necesare, 
am participat la ședințele biroului de evaluare și aprobare a documentelor. 

 
Rezultate: Politica de securitate a datelor a fost elaborată și aprobată în cadrul ședinței Biroului Executiv din 
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22 aprilie. Prevederi asupra responsabilităților Comisiei de Cenzori privind securitatea datelor au fost incluse în 
cadrul Politicii de securitate a datelor.   
Activitatea Nr. 7 
Descrierea: Implementarea programului de voluntariat. 
 
Rezultate: 3 direcții dispun de câte un voluntar – Dezvoltare Instituțională, Monitorizare și Evaluare, Dialog. 
                     *Am reprezentat CNTM în comisia de recunoaștere a organizațiilor gazdă voluntarilor, la toate 
ședințele comisiei. 
                     *Am reprezentat CNTM în calitate de delegat la ședința comună a MTS și Coaliției Voluntariat.   
                   *Grupul de lucru privitor la promovarea voluntariatului in scoli impreuna cu MiLab. Am organizat o 
serie de sesiuni de lucru in comun. Am elaborat un draft de acitivitati. Eventual activitatea a fost redusa din 
prioritatile MiLab. Prodsul final a fost prezentat biroului inclusiv pe mail. 
 
Activitatea Nr. 8 
Descrierea: Instituționalizarea echipei de traineri CNTM (PoT). Am participat în cadrul ședinței comune de 
lucru cu membrii PoT și CNTM, privitor la Termenii de referință pentru PoT. Am participat la elaborarea ToR 
ale PoT împreună cu Marina Cucer și Galina Petcu.  
Rezultate: Conceptul de activitate a PoT a fost elaborat. A fost elaborat planul de acțiuni. Aplicările pentru 
PoT vor fi îeschise acum în luna mai, 2015. 
 
Activitatea Nr. 8 
Descrierea: Team building pentru echipa CNTM.  Ultimul team building a fost organizat personal împreună cu 
Galina Petcu. 
Rezultate: 2 team building-uri organizate cu întreaga echipă CNTM. 
 

 
Prioritatea IV: POLITICI DE TINERET 

Responsabili:  

 
Obiectivul 1: Formarea spiritului civic și sporirea calității serviciilor de tineret. 

Rezultatul 1.1: Evaluarea și monitorizarea politicii de tineret. 
Rezultatul 1.2: Sporirea capacității lucrătorilor de tineret. 

Indicator inițial 
(baseline) 

● Au fost implementate doua 
ediții ale Academiei 
Lucrătorului de Tineret cu 
sprijinul UNDESA și MTS, dar 
procedura de planificare 
financiara și obținere a 
resurselor necesare a fost 
foarte complicată în 
contextul lipsei standardului 
ocupațional al lucrătorului de 
tineret și portofoliului 
competențelor acestuia. 

● În prima ediție ALT(2013) au 
fost instruiți 16 lucrători de 
tineret, în ediția a doua 
(2014)  - 22 persoane au fost 
capacitate în dezvoltarea 
serviciilor calitative pentru 
tineri. 

Ținta 
(targe
t) 

● Realizarea celei de a treia ediții ALT, 
în cadrul căreia să fie 30 lucrători de 
tineret capacitați în cadrul a 3 module 
de instruire și o vizita de studiu 
internațională; 

● Realizarea a 2 vizite de studiu 
internaționale în România și Austria 
pentru a elabora standardul 
ocupațional ala lucrătorului de tineret; 

● 2 persoane din CNTM, una din 
secretariat și una din board participă 
la elaborarea standardului ocupațional 
și portofoliul competențelor 
lucrătorului de tineret. 
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Activitatea Nr. 1 
Descrierea: Realizarea celei de-a treia ediții a ALT, pentru capacitarea a 30 lucrători de tineret 
 
Rezultate: A fost discutat și elaborat conceptul celei de-a treia ediții a Academiei Lucrătorului de Tineret. Au 
fost înainantate două aplicații de grant, pentru finanțarea acesteia, dintre care una în parteneriat cu Consiliul 
Național al Tineretului din România. Membrul de Birou responsabil s-a implicat la elaborarea conceptului, care 
se dorește a fi o continuitate, ce va asigura creșterea calitativă a Academiei, precum și la identificarea 
partenerului din străinătate, care va asigura vizita de studiu.  

 
 
Activitatea Nr. 2 
Descrierea: Elaborarea standardului ocupațional și a portofoliului competențelor lucrătorului de tineret 
 
Rezultate: A fost inițiat dialogul cu Ministerul Tineretului și Sportului, asupra planului de acțiuni pentru 
perioada 2015 -2020, cu privire la elaborarea standardului ocupațional al lucrătorului de tineret, ce va inlude 
un set de indicatori ai competențelor lucrătorului de tineret. Activitatea este planificată spre a fi realiztă pînă 
la finele anului curent, la el ca și elaborarea unui set de documente necesare formării profesionale a 
lucrătorului de tineret. 

 
 
Obiectivul 2: Promovarea politicii europene de tineret. 

Rezultatul 2.1: Dezvoltarea cooperării internaționale. 
Rezultatul 2.2: Promovarea programelor europene de tineret. 

Indicator inițial 
(baseline) 

● Nu este elaborat și 
distribuit un ghid pentru 
organizarea 
evenimentelor de 
promovare UE  în școli; 

● Nr. mare de stereotipuri 
legate de UE; 

● Nr. mare de profesori fără 
competențe și cunoștințe 
de a promova UE în școli, 
inclusiv nu utilizează 
elemente ale educației 
non-formale. 

Ținta 
(target
) 

● Ghidul pentru pedagogi și lucrători de 
tineret privind valorile și instituțiile UE 
elaborat și distribuit în toate liceele din 
țară. 

● Broșură pentru tineri privind valorile și 
instituțiile UE elabora și distribuit în 
toate liceele din țară. 

● 353 000 elevi, cl. 5-a si a 12-a, 
informați.  

● 20 centre regionale de tineret 
beneficiază de ghiduri si broșuri 

● 1258 directori educativi din scoli 
instruiți. 

 

Activitatea Nr.1 
Descrierea: Promovarea valorilor și a informației despre instituțiile UE 
 
Rezultate: În toate liceele din țară au fost desfășurate activități de informare a elevilor despre valorile și 
instituțiile UE, la realizarea cărora au fost implicați activ. Elevii au realizat dezbateri, mese rotunde, au fost 
implicați la ore de istorie, educație tehnologică, educație civică, etc. în discutarea subiectelor ce țin de 
fiecare stat UE în parte și UE ca entitate. Totodată, pedagogii și lucrătorii de tineret au beneficat de Ghidul 
de promovarea a UE. Membrii de Birou au luat parte la activitățile din regiuni în cadrul Săptămânilor Uniunii 
Europene în Școli și au contribuit la realizarea activităților prin prezentări despre programele europene de 
tineret (Comrat...). De asemenea, s-au implicat în activitățile de mediatizare a promovării Uniunii Europene în 
școli, atît la radio, cât și la TV și media on-line.  

 
Activitatea Nr.2 
Descrierea: Dezvoltarea cooperării internaționale 
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Rezultate: Sa aplicat la un proiect de recunoasterea competentelor lucratorului de tineret in formatul Marii 
Negre un CNTM este aplicantul de baza.La fel sa aplicat la proiecte regionale in cadrul forumului societatii 
civile unde CNTM va opta pentru realizarea indexului de tineret la nivel regional. 

 
 
Obiectivul 3:  Monitorizarea și evaluarea politicilor/activităților de tineret, 

Rezultatul 3.1: Monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret. 
Rezultatul 3.2: Analiza și evaluarea politicilor cu impact semnificativ asupra tinerilor.   

Indicator inițial 
(baseline) 

- 3 rapoarte anuale de 
monitorizare a bugetelor de 
tineret  

- O rapoarte privind 
implementarea Strategiei 
Naționale a Sectorului de 
Tineret elaborat 

- Nu există Youth Index pe 
domeniul de tineret 

- 1 raport pe evaluarea 
transversală a politicilor de 
tineret elaborat    

- 1 raport pe evaluarea bugetelor 
locale a centrelor de resurse 
pentru tineret  

Ținta 
(targe
t) 

- 4 rapoarte anuale de monitorizare a 
bugetelor de tineret 

- 1 raport privind implementarea 
Strategiei Naționale a Sectorului de 
Tineret pentru anul 2014 elaborat 

- Youth index pentru anul 2014 elaborat  
- 2 rapoarte pe evaluarea transversală a 

politicilor de tineret elaborate  
- 2 rapoarte pe evaluarea bugetelor locale 

a centrelor de resurse pentru tineret 

 
 
Activitatea Nr.1 
Descrierea: Monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret 
 
Rezultate: A fost inițiat procesul de colectare a datelor pentru monitorizarea și evaluarea bugetelor locale, 
alocate activităților de tineret.  

 
 
Activitatea Nr.2 
Descrierea:  Elaborarea indexului de tineret 
 
Rezultate: A fost inițiat procesul de elaborare a indexului de tineret, ce este axat pe 6 domenii prioritare 
sectorului de tineret, reflectând situația tinerilor pe mai multe domenii social-economic. În procesul de 
elaborare s-a apelat la expertiză internatională, s-a elaborat matricea și indexul ce va sta la baza politicilor de 
tineret bazate pe evidență. 
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Structuri de implicare și participare a CNTM 
 
Nr. Structura Delegat  

Național  

1.  Consiliul ONG Dorin Curosu 

2.  Coaliția Voluntariat Dorin Curosu / Balutel Adrian  

3.  Coaliția pentru alegeri libere și corecte Catalina Dumbraveanu  

4.  Consiliul Național pentru Participare (CNP) Dorin Curosu 

5.  ▪ Grupul de lucru justiție și drepturile omului N/A 

6.  ▪ Grupul de lucru politică externă și securitate N/A 

7.  ▪ Grupul de lucru politici sociale, sănătate și 
educație 

N/A 

8.  Coaliția Nediscriminare Marina Cucer 

9.  Comisia guvernamentală pentru politici de tineret Dorin Curosu 

10.  Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului Dorin Curosu 

Regional  

11.  Eastern Europe Youth Partnership Terrence Carp 
12.  Eastern Europe Youth Cooperation Adrian Balutel 
13.  Comitetul CSI în domeniul tineret (!) CNTM a părăsit această 

structură 

14.  Civil Society Forum of Eastern Partnership countries Adrian Balutel / Catalina 
Dumbraveanu 

15.  ▪ Working Group 4 “Contact between people” N/A 
16.  ▪ Steering Committee N/A 

Internațional  

17.  European Youth Forum Dorin Curosu 

18.  ▪ Grupul de lucru pe Europa de Est şi Caucaz in proces de formare 

19.  ▪ Grupul de lucru pe voluntariat Terrence Carp 

20.  Alcohol Policy Youth Network Alex Petrov 

21. Black Sea Youth Cooperation Terrence Carp 

 
 
Membrii de birou responsabili de OM 

 
Membru de Birou OM Nr. de întâlniri  
Doru Curoșu N/A N/A 

Adrian Baluțel   12 (realizate) 

Cătălina Dumbrăveanu  0 

Terentie Carp  20 (planificate) 

Marina Cucer  0 

 


