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 Prezentul raport este bazat pe direcţiile de activitate, scopurile, obiectivele, precum şi indicatorii de 
succes prevăzute în Strategia CNTM 2014-2018, aprobată de Adunarea Generală din 2 Mai 2009 şi în 
baza Planului de Acţiuni 2014 aprobat la Adunarea Generală din 14 decembrie 2013. 

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”, Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Fundația Est-Europeană, UNDP, UNFPA, Forumul European al Tinerilor.    

Parteneri: Coaliția Voluntariat, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Consiliul Naţional 
pentru Participare, Consiliul ONG, Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic, Coaliţia 
Nediscriminare, Parlamentul R. Moldova, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, 
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Comisia Europeană, SALTO EEYC, National Democratic 
Institute, National Endowment for Democracy, Forumul European a Tinerilor  

 

DIRECŢIA I. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI INIȚIATIVELOR DE TINERET 

Responsabili:  

 
1. 1 Scopul: Consolidarea capacităților organizaționale a sectorului de tineret 
1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor/inițiativelor de tineret 

 
Indicator de progres:  
- 60% din organizații/inițiative de tineret dispun de un plan strategic bine definitivat; 
- 60 % din planurile strategice sunt elaborate într-un mod participativ; 
- Sporirea cu 10 la sută a planificării / elaborării unei strategii de colectare de fonduri. 
- Creșterea numărului OM în cadrul CNTM 

 
Activitatea 1. Traininguri de instruire la tema dezvoltare durabilă/strategică  
Descrierea: Realizarea sesiunilor de instruire atât pentru OM, cât și Non OM la tema dezvoltare 
durabilă/strategică, pentru consolidarea capacităților acestora. 

 
Rezultate: 60 de particpanți au avut ocazia de a beneficia direct de 6 sesiuni de training. Acest lucru a 
fost posibil datorită organizării Conferinței Naționale a Organizațiilor de Tineret, scopul căreia a fost 
consolidarea capacităților OM și Non OM din sectorul de tineret, cât și a angajării în cadrul 
secretariatului a Coordonatorului pentru dezvoltare instituțională. 

 
 
Activitatea 2. Traininguri la tema fundraising 
Descrierea: Traininguri menite să consolideze și dezvolte capacitățile financiare ale Organizațiilor de 
Tineret. 

  
Rezultate: În cadrul Conferinței Naționale a Organizațiilor de Tineret, au fost organizate 6 sesiuni de 
traininguri dedicate subiectului: fundraising. 

 
 
Activitatea 3. Suportul în evaluarea strategiilor OM 
Descrierea: Prin suport ne referim în primul rînd la respectarea principiilor de participativitate și 
transparenței decizionale în elaborarea strategiilor OM. Am vrut să ne asigurăm ca cel puțin 60% din 
OM vor dispune de un plan strategic bine definitivat și reprezentativ. 
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Rezultate: A fost elaborata o aplicație online, care permite Organizațiilor în timp real să își evalueze 
propriile capacități organizaționale. Această aplicație nu vine doar cu analiza indicilor de management 
organizațional, ci și cu recomandări pe partea de elaborare a documentelor strategice în cadrul 
Organizațiilor, în funcție de gradul curent de dezvoltare.  
 
Activitatea 4. Activități de promovare a aderării la CNTM 
Descrierea: Scopul acestor activități constituie majorarea numărului OM în cadrul CNTM, pentru 
sporirea nivelului reprezentativității și penetrarea a cât mai multe sectoare (atât geografice, cât și 
tematice/de interes). 

 

Rezultate: 10 întâlniri cu organizaţii de tineret ne-membre CNTM, 20 activităţi regionale cu 
organizaţiile de tineret și participarea CNTM-lui la 90% din evenimentele organizaţiilor de tineret la 
care este invitată. Actualmente 8 structuri de tineret au depus dosarul de a deveni membri asociați 
CNTM. Campania de recrutare a OM în cadrul CNTM continuă și informația pentru potențialii candidați 
este disponibilă la adresa: http://cntm.md/ro/806-acum-organizațiile-de-tineret-pot-deveni-membre-
cntm.html. 
 

 
Activitatea 5. Oferirea consultanței și asistenţei organizaţiilor de tineret 
Descrierea: Această activitate constituie una fundamentală și se regăsește în mai multe puncte 
mențioante anterior (de exemplu: Activitatea 1, 2 și 3).  

Rezultate: La moment 11 ONG-uri de tineret au beneficiat de consultanţă şi asistenţă din partea 
CNTM. Mai mult decît atât, au fost elaborate10 documente informative de interes pentru ONG-uri de 
tineret. 

 
Activitatea 6. Facilitarea comunicării organizaţiilor de tineret și realizarea activităţilor la nivel local 
si naţional cu implicarea/participarea acestora 

Descrierea: Comunicarea organizațiilor de tineret constituie un factor vital pentru dezvoltarea 
capacitășilor acestora. Scopul acestei activități este de a facilita schimbul de experiență și de a 
asigura un grad mai mare de penetrabilitate a CNTM la nivel regional.  

 

Rezultate: Au fost realizate 3 activități regionale cu organizații de tineret 
20 de organizaţii de tineret implicate în activitățile CNTM. A fost angajat un nou Coordonator pe 
Comunicare în cadrul secretariatului CNTM. 
 
1.1.2. Obiectiv: Oferirea de consultanță în implementarea planului operațional 

 
Indicator de progres:  
- 60% din organizații/inițiative de tineret elaborează și adoptă un plan de activități de implementare 

a strategiei; 
- 30% din organizații/inițiative de tineret aplică un sistem eficient de monitorizare și evaluare a 

planului strategic; 
- Sporirea cu 10 % anual al implementării sistemului de Monitorizare și Evaluare bazat pe tri nivele 

de rezultat: output, outcome și impact; 
- 60% din organizații/inițiative de tineret dispun de expertiză și cunoștințe în domeniul 

implementării strategice. 
 
Activitatea 7. Workshopuri planificate pe dezvoltarea planului de acţiuni a OM 
Descrierea: Dezvoltarea unui plan de acțiuni viabil pentru OM constituie elementul care face diferența 
între indici de performanță virtuali și reali. CNTM  și-a propus să organizeze o serie de wrokshopuri în 
acest sens pentru OM, pentru a spori indicii calitativi ai OM. 
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Rezultate: În perioada Mai-Iunie au fost realizate 11 Consultari individuale cu tematica anterior 
menționată. 

 
Activitatea 8. Training de management strategic pentru Preşedinţii OM  
Descrierea: Ținând cont de fluxul resurselor umane în cadrul Organizațiilor de Tineret, cât și de lipsa 
expertizei și în același timp, necesității indispensabie de aptitudini managerial, pentru a asigura 
activitate eficientă Organizațiilor de Tineret, CNTM vine cu inițiativa organizării a trainingurilor de 
management strategic pentru Președinții OM. 

 
Rezultate: : 6 Sesiuni de management strategic pentru OM au fost realizate in perioada Aprilie – 
Octombrie 2014. 
 
Activitatea 9. Susţinerea OM în elaborare politicilor de funcţionare internă 
Descrierea: Organizarea sesiunilor de training sau consultare individuală pentru OM, pentru asigurarea 
asistenței informaționale/de expertiză în procesele de elaborare a politicilor de funcționare internă. 

 
Rezultate: 6 Sesiuni de traininguri au fost organizate in perioada Ianuarie – Decembrie 2014. 

 
 
1.1.3. Obiectiv: Dezvoltarea instrumentelor de comunicare și parteneriat dintre 
organizațiile/inițiativele de tineret și alți Stakeholderi 

 
Indicator de progres:  

- 30 % din activitățile organizații/inițiative de tineret sunt realizate în colaborare cu autoritățile publice 
locale sau mediul privat; 

- 10 % din organizații/inițiative de tineret au o relație eficientă cu instituțiile responsabile de politica de 
tineret. 

 
Activitatea 10. Traininguri la tema managementul parteneriatelor 
Descrierea: Organizarea sesiunilor de instruire pentru OM, dedicate managementului parteneriatelor. 
Rezultate: La moment aceasta activitate nu este realizată. Acest subiect nu a fost inclus în agenda 
complexă de instruire a CNTM. 

 
 
Activitatea 11. Evenimente de interacţiune OM – donatori, finanţatori, companii 
Descrierea: Evenimente care în perspectivă au drept scop deschiderea a noi oportunități pentru OM 
ale CNTM. 

Rezultate: Au fost organizate 3 evenimente de interacţiune a OM cu potenţiali donatori, finanţatori, 
companii, 3 evenimente de interacţiune a OM cu instituţiile responsabile de politicile de tineret in RM. 
Are loc facilitarea continuă a comunicării OM cu partenerii CNTM. Actualmente sunt prezenţi 10 
parteneri CNTM. 

 
Activitatea 12. Evenimente de interacţiune între OM 
Descrierea: Evenimentele de interacțiune între OM sunt menite să sporească coeziunea OM în cadrul 
CNTM și la fel ca și activitatea 11, să faciliteze apariția noilor parteneriate pentru OM. 

 
Rezultate: În perioada Iunie – Septembrie au fost organizate Organizarea a 2 evenimente de 
interacţiune între OM, cu Implicarea a 30 de OM. 

 
Activitatea 13. Facilitarea participării OM la evenimentele organizate de către CNTM și alte OM 
Descrierea: Deși indispensabile, evenimentele și activitățile CNTM și OM nu se bucură întotdeauna de o 
rată meritată de participare. Scopul acestei activități este de a promova activitățile CNTM și OM. 
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Rezultate: Promovarea continuă a evenimentelor organizate de CNTM și OM prin intermediul rețelor 
de socializare, paginii CNTM, buletinului CNTM și partenerilor CNTM. Datorită acestor eforturi, 10 OM 
implicate la fiecare eveniment. Au fost organizarea 2 Team Building-uri pentru echipa CNTM și OM. 

 

1.2. Scop: Sporirea funcționalității operaționale CNTM 
1.2.1. Obiectiv: Dezvoltarea capacității de expertiză a echipei CNTM 

 
Indicator de progres:  
- Creșterea nivelului de instruire a membrilor Biroului și Secretariatului, %; 
- 50% din documentele operaționale sunt bazate pe evidență și studiu. 

 
Activitatea 14. Instruiri de dezvoltare a abilitaţilor strategice și management pentru BE și Secretariat 
Descrierea: Pentru sporirea productivității echipei și dezvoltarea capacitatilor membrilor echipei din 
BE și Secretariat, au fost planificate un șir de activități și traininguri. 

 
Rezultate:  Au fost organizate 2 traininguri pe quarter pentru Birou și Secretariat. 
 
Activitatea 15. Activităţi nonformale pentru echipa CNTM 
Descrierea: Activități nonformale pentru echipa CNTM, atât Birou, cât și Secretariat (de exemplu 
Team Building-uri, festivaluri, activități culturale/agrement) 

Rezultate: : A fost organizat un Team Building pe anul 2014 pentru Birou si Secretariat, iar al doilea 
este în proces de realizare, data și locul fiind deja stabilite. Au fost organizarea minim 3 ieşiri 
organizate la activităţi culturale. 
 
Activitatea 16. Şedinţe non-formale de interacţiune cu Alumni și partenerii CNTM 
Descrierea: Interacțiunea cu Alumni și Parteneri CNTM în atmoseferă/cu ocazii neformale fortifică 
relațiile de parteneriat deja stabilite. 

 
Rezultate:  Nerealizat. La moment se elaborează baza unui regulament pentru crearea unui grup 
Alumni în cadrul CNTM și aspectelor juridice aferente. 
 
Activitatea 17. Şedinţe periodice ale BE 
Descrierea: Ca forma de organizarea și sistematizarea muncii BE, se organizeaza regulat sedintele 
biroului, care conform statutului trebuiesc organizate cel putin o data pe lună, iar lipsa nemotivată la 
mai mult de 2 sedinte poate duce la penalizarea MBE. 

  
Rezultate:  Au avut loc 12 şedinţe ordinare ale BE. 

 
Activitatea 18. Participarea BE în activităţi de consolidare a capacităţilor 
Descrierea: În scopul dezvoltarii competențelor MBE, regulat se realizează activități de pregatire a 
membrilor de birou pe domeniile lor de activitate. 
Rezultate: 5 activităţi de instruire a BE; 

 
Activitatea 19. Team-building a Biroului şi Secretariatului 
Descrierea: 

Rezultate: Au fost realizate 10 activități de team building pentru BE și 4 ședințe lucrative comune ale 
BE și Secretariatului.  

 
Activitatea 20. Sporirea numărul angajaţilor în Secretariat 
Descrierea: Sporirea numărlui de resurse umane pentru implementarea activităților CNTM, prin 
intermediul angajaților și voluntarilor. 
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Rezultate: Au fost angajate 4 persoane noi în Secretariatul CNTM și 3 voluntari au fost recrutați pentru 
CNTM. 

 
Activitatea 21. Elaborarea instrumentelor de funcţionare eficientă a Secretariatului CNTM 
Descrierea: Elaborarea instrumentelor de funcţionare eficientă a Secretariatului CNTM presupune nu 
doar elaborarea a noi instrumuente, dar în unele cazuri și reevaluarea sau optimizarea instrumentelor 
deja existente. 

 
Rezultate: 10 Fişe de post au fost actualizate. 10 contracte de prestări servicii au fost semnate. 10 
dosare ale angajatului au fost elaborate. 

 
1.2.2. Obiectiv: Perfecționarea instrumentelor de funcționare internă 

 
Indicator de progres:  
- Numărul documentelor de funcționare internă a CNTM existente. 

 
Activitatea 22. Elaborarea documentelor de funcționare internă 
Descrierea: Elaborarea documentelor care faciliteaza procesele interne ale CNTM. 

Rezultate: : A fost elaborat Manualul personalului. A fost elaborat și aprobat Codul de etică. 
La moment CNTM se află în etapa Elaborarării Declaraţiei de Confidenţialitate în cadrul CNTM. 

 
Activitatea 23. Aplicarea documentelor de funcţionare internă a CNTM 
Descrierea: Aplicarea documentelor care faciliteaza procesele interne ale CNTM. 

 
Rezultate: La moment are loc evaluarea trimestrială a modului în care sunt aplicate manualele de 
funcţionare internă ale CNTM. 

 
1.2.3. Obiectiv: Dezvoltarea şi promovarea reţele de formatori, suport metodologic CNTM (PoT) 

Indicator de progres:  

- Implicarea echipei de formatori CNTM în instruirea organizaţiilor de tineret, nr. de instruiri; 
- Dezvoltarea continuă a formatorilor CNTM, nr de instruiri PoT. 

 
Activitatea 24. Train of Trainers (ToT) organizat pentru PoT CNTM 
Descrierea: Consolidarea capacității Trainerilor din Cadrul Pool of Trainers al CNTM 
Rezultate: Ne realizat. La moment a fost format un grup de lucru nou din BE și Secretariat pentru 
reluarea activității PoT. 

 
Activitatea 25. Recrutarea a noi membri în echipa de traineri CNTM 
Descrierea: Pe lângă sporirea calității descrise a Trainerilor din cadrul PoT, sporirea cantității de 
asemnea, constituie un obiectiv al CNTM vis-a-vis de această activitate. 
Rezultate:  Nerealizat. La moment a fost format un grup de lucru nou din BE și Secretariat pentru 
reluarea activității PoT. 

 

 1.2.4. Obiectiv: Asigurarea viabilității financiare CNTM 

Indicator de progres:  

- Gradul de diversificare a surselor de venit, nr. total de donatori; 
- Organizaţia a identificat surse locale de venit, % cofinanţare locală; 
- Organizaţia a identificat surse de venit din mediul privat, nr. parteneriate private. 
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Activitatea 26. Stabilirea parteneriatelor corporative 
Descrierea:  Pentru o mai buna organizarea logistică a proiectelor și evenimentelor CNTM, s-a recurs la 
realizarea unui șir de parteneriate, care vor facilita organizarea și promovarea activităților CNTM. 

Rezultate:  2 parteneri logistici și 3 parteneri media. 

 
 
Activitatea 27. Aplicarea pentru finanțare 
Descrierea: Pentru sporirea viabilității financiare a CNTM și realizarea planului de activități CNTM, au 
fost realizate eforturi de scriere și aplicare a proiectelor la diversi finanțatori naționali și 
internaționali. 
Rezultate: 8 aplicări de grant depuse. 

 

DIRECŢIA II. POLITICI DE TINERET 

Responsabili: Cătălina Dumbrăveanu/ Băluțel Adrian  

 

2.1. Scop: Diversificarea și sporirea calității serviciilor de tineret 

2.1.1. Obiectiv: Facilitarea procesului de descentralizare și delegare a sectorului de tineret   

Indicator de progres:  

- Dezvoltarea autonomă și calitativă a sectorului de tineret la nivel local; 

Activitatea 28. Facilitarea participării OT în procesul de luare a deciziilor 
Descrierea: În contextul elaborării Strategiei Naționale a Tineretului 2020, CNTM a considerat 
important să se implice în procesul de consultări, pentru a facilita reprezentarea intereselor tinerilor.  

 
Rezultate: CNTM a încurajat, promovat și mediat participarea OM la rundele de consultări realizate de 
MTS și Pro-Comunitate. 

 
Activitatea 29. Stimularea OM spre realizarea activităţilor în regiuni si colaborare cu organizaţiile 
locale 
Descrierea: Consolidarea și colaborarea între organizațiile de tineret facilitează sporirea impactului și 
prezenței regionale a tinerilor 
Rezultate: În campania de informare în cadrul Recensamantului, unde CNTM a fost partener de 
implementare, au fost implicate organizații și Lideri de Tineret din 14 regiuni. 

 

2.1.2. Obiectiv: Sporirea capacității lucrătorilor de tineret 

Indicator de progres:  

- Lucrătorii de tineret dispun de un program complex de instruire continuă; 

- Stabilirea standardelor minime de calitate a lucrătorilor de tineret; 
- Recunoașterea politică și socială a lucrului de tineret; 

 

 
Activitatea 30. Dezvoltarea programului Academia Lucrătorului de Tineret 
Descrierea: Investirea în capacitarea lucrătorilor de tineret din regiuni, prin intermediul Academiei 
Lucrătorului de Tineret. 
Rezultate: Organizarea modului al IV-lea de instruire în cadrul Academiei Lucrătorului de Tineret, care 
s-a încheiat cu participarea lucrătorilor de tineret din regiuni capacitați la prima Conferință națională 
a sectorului de tineret. A fost oferit suportul informațional și logistic în procesul de planificare și 
implementare a activităţilor lucrătorilor de tineret. 
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Activitatea 31. Participarea la dezvoltarea curiculei de instruire a lucrătorilor de tineret 
Descrierea: 
Rezultate: CNTM a participat la 2 şedinţe de lucru a experților privitor la curicula lucrătorilor de 
tineret. 

 

2.1.3. Obiectiv: Dezvoltarea rețelei Consiliilor Locale de Tineret (CLT) 

Indicator de progres:  

- Consiliile Locale de Tineret dispun de un mecanism de funcționare autonom; 
- Dezvoltarea proiectelor regionale de susținere a CLT; 
- Dezvoltarea parteneriatelor și relațiilor de colaborare dintre CLT și organizații/instituții 

publice. 
 

Activitatea 32. Maparea situației consiliilor locale de tineret (CLT) 
Descrierea: 
Rezultate: Activitate nerealiztă, din cauza lipsei susținerii financiare.  
 

Activitatea 33. Crearea rețelei naționale a consiliilor locale de tineret 
Descrierea: 
Rezultate: Activitate nerealiztă, din cauza lipsei susținerii financiare 
 

Activitatea 34. Consolidarea capacitaţilor organizaţionale ale CLT 
Descrierea:Consolidarea capacităților organizaționale din regiuni și crearea unei baze organizaționale 
solide a CLT. 
Rezultate: Facilitarea dezvoltarii capacităților CRT din Orhei și stabilirea unui plan de acțiuni pentru 
viitoarele activități de consolidare a CRT 

 
 
Activitatea 35. Vizita de studiu a CLT in Olanda 
Descrierea: 
Rezultate: Activitate nerealizată. 

 
Activitatea 36. Conferința națională a consiliilor locale de tineret 
Descrierea: 
Rezultate: Activitate nerealiztă, din cauza lipsei susținerii financiare 
 

Activitatea 37. Dezvoltarea Consiliilor locale de tineret 
Descrierea: 
Rezultate: Activitate nerealiztă, din cauza lipsei susținerii financiare. 
 

2.2. Scop: Promovarea politicilor Europene de tineret 

2.2.1. Obiectiv: Ajustarea politicilor de tineret la standardele Europene 

Indicator de progres:  

- Acte legislative / normative modificate și racordate la politicile europene de tineret, nr. de 
politici. 

- Comentarii, avize, note informative, documente de politici, documente de poziție, cât și note 
metodologice asupra actelor oficiale privind politicile de tineret; 

- Sporirea numărului de servicii pentru tineri.Existența unui mecanism de corelare a politicilor de 
tineret naționale cu cele ale structurilor europene (CoE, UE). 
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Activitatea 38. Promovarea Legii Tineretului 
Descrierea: Legislaţia privind tineretul constituie totalitatea normelor care permit implicarea tinerilor 
şi a sectorul asociativ de tineret în procesul de luare a deciziilor şi care creează un cadru legislativ 
favorabil lucrului eficient al autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice abilitate în domeniul 
politicii de tineret. Cu scopul de a facilita şi promova participarea tinerilor în procesul de luare a 
deciziilor, CNTM a planificat mai multe activități de promovare a Legii. 
Rezultate: Activitatile urmeaza a fi implementate continuu după adoptarea Legii Tineretului.  

 
Activitatea 39. Promovarea priorităților Consiliului Europei în Domeniul Tineret 
Descrierea: Promovare prioritatilor CoE pe domeniul de tineret se regaseste la capitolele de tin de 
Educatie si No Hate Speech Campaign. 
Rezultate: Implicarea reprezentanților CNTM ca membri în comisia de coordonare a No Hate Speech 
Campaign Moldova. Facilitarea selectării participanților la activitățile internaționale din cadrul 
campaniei europene.  

 
 

2.2.2. Obiectiv: Promovarea programelor europene de tineret 

Indicator de progres:  

- Creșterea cu 5% anuală a numărului de participanți din Moldova în cadrul programelor Europene; 

- Numărul proiectelor de tineret finanțate prin intermediul Programelor de tineret; 

- Promovarea Erasmus+ și metodelor de implementare la nivel local. 

 
Activitatea 40. Sporirea parteneriatelor cu organizaţii internaţionale 
Descrierea: Sporirea parteneriatelor internaționale este unul dintre obiectivele curentului Board al 
CNTM, întrucât acestea permit dezvoltarea potențialului tinerilor, în particular și al organizațiilor de 
tineret, în general 
Rezultate: CNTM a stabilit parteneriate de colabborare cu următoarele organizații: Consiliul Național 
de Tineret din Azerbaijan, pentru Campania No Hate Speech, astfel în toate evenimentele organizate 
în acest context în Azerbaijan , CNTM a avut un delegat.  
A fost semnat un parteneriat cu organizația International Peace Youth Group. De aseemnea, a fost 
inițiată o colabore cu organizatia ERIS din Anglia si DRI din Germania, impreuna fiind planificate un sir 
de activitati legate de alegerile ce vor avea loc in Moldova la sfârșitul anului.  

 
Activitatea 41. Promovarea Erasmus+ 
Descrierea: Programul Erasmus +, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014, a introdus un șir complex de 
modificări în domeniile educație, instruire, tineret și sport, iar CNTM consideră necesar ca atât 
organizațiile de tineret membre, cât și cele non-membre să cunoască despre oportunitățile din cadrul 
acestuia, pentru a putea beneficia de ele.   
Rezultate: În cadrul Conferinței Naționale a Sectorului de tineret,  desfășurată în noiembrie 2014, atât 
organizațiile participante, cât și lucrătorii de tineret au fost familiarizați cu oportunitățile  și 
posibilitățile de aplicare pentru finanțare, oferite de programul Erasmus+. 
 

2.2.3. Obiectiv: Dezvoltarea cooperării instituționale  

Indicatori de progres: 

- Numărul reprezentanților CNTM în structurile Forumului European al Tineretului (YFJ); 

- Numărul reprezentanților CNTM la activitățile YFJ; 

- Creșterea inițiativelor regionale anuale. 

 
Activitatea 42. Participarea activă la activitățile promovate de YFJ 
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Descrierea: CNTM este membru al Forumului European de Tineret, iar participarea la activitatile 
organizate de acesta pentru OM YFJ este un beneficiu pentru dezvoltarea instituțională, cât și 
stabilirea de noi parteneriate, schimb de bune practici și experiență. 
Rezultate: Reprezentanții CNTM au participat la evenimentele Froumului. CNTM a înaintat un candidat 
unic pentru regune, în cadrul alagerilor din cadrul YFJ, iar în urma Adunării Generale a YFJ, 
desfășurate în noiembrie, Doru Curoșu a devenit membru de birou al Forumului, ceea ce reprezintă un 
avantaj și un succes al organizației. Pe lânga aceasta, în perioada de raportare, CNTM a gazduit 2 
evenimente a YFJ, Ședinta Grupului de Lucru pe Mobilitate și reuniunea Consiliilor de Tineret din 
Europa de Est și Caucaz. 
 

Activitatea 43. Participarea la activităţile in cadrul EaP CSF 

Descrierea: Forumului Socității Civile din cadrul țărilor Parteneriatului Estic permite schimbul de 
experiență, cunoștințe și practici, precum și dezvoltarea proiectelor comune între statele membre. 
Specific, Grupul de lucru IV al Forumului, Contacte Interumane, targetează prin activitatea sa tinerii. 
Participarea CNTM în cadrul Forumului consolidează poziția organizației în regiune, permite realizarea 
dialogului și identificarea oportunităților de cooperare și acțiuni comune.  
Rezultate: Participarea la ședințele grupului de lucur IV. CNTM a devenit partener de implementare a 
Youth Side Event at EaP CSF. Având in vedere ca în 2013 CNTM a inițiat proiectul YSE, în acest 
an,CNTM s-a implicat activ la consultarea procesului de organizare a YSE în Georgia. 

 
Activitatea 44. Dezvoltarea Iniţiativelor Regionale 
Descrierea: În perioada de raportare s-au realizat un șir de eforturi pentru promovarea viziunilor 
CNTM asupra politicilor de tineret și realizarea activităților de promovare a politicilor de tineret în 
domenii cros-sectoriale. Unul dintre evenimente în care acest lucru s-a adus in discutie a fost EaP Civil 
Society Forum Side Event. 
Rezultate: Realizara unui plan de activitati pentru regiunea PaE, ce înglobeaza prioritățile CNTM. 

2.3. Scop: Monitorizarea evaluării şi implementării politicilor / activităţilor de tineret 

2.3.1. Obiectiv: Monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret 

Indicator de progres:  

- Analiza comparativă pe ani despre eficiența gestionării bugetului de tineret la nivel local și național; 
- Note informative cu privire la consultarea tinerilor în procesul de creare a bugetelor locale; 

 

Activitatea 45. Participarea activă în cadrul Consiliului Naţional de Participare (CNP) 
Descrierea: 
Rezultate: În perioada de raportare, CNTM a fost un observator activ în discutiile și lucrarile purtate 
pe interiorul CNP, venind cu sugestii, votare si feedback la majoritatea subiectelor puse pe ordinea de 
zi, participind la 4 sedinte a CNP-ului. 
 
Activitatea 46. Elaborarea analizei comparative despre eficiența gestionării bugetului de tineret la 
nivel național și local 
Descrierea: Această activitate vine ca o continuitate a unor analize similare, realizate de către CNTM 
în 2011 și 2012. Scopul acesteia este analiza și evaluarea bugetelor publice locale pe segmentul de 
tineret pentru anul precedent, precum și identificarea tendințelor în implementarea politicilor de 
tineret la nivel local prin prisma resurselor alocate în acest scop și a modului în care sunt cheltuiți 
banii publici destinați activităților de tineret. 
Rezultate: A fost realizată evaluarea bugetelor publice locale pe domeniul de tineret, pentru anul 
2013. Raportul a evaluat mecanismele utilizate de autoritățile publice centrale pentru susținerea 
și dezvoltarea la nivel local a unor bune practici în ceea ce ține de alocarea mijloacelor 
pentru activități de tineret, implicarea tinerilor în acest proces, direcționarea banilor spre activități 
cu impact maxim și cu durabilitate sporită etc. 

 



AG 004/13/14 

 

11 
 

2.3.2. Obiectiv: Analiza și evaluarea programelor naționale de susținere a sectorului de tineret 

Indicator de progres:  

- Valorificarea surselor de finanțare locale de către organizațiile de tineret; 
- Facilitarea accesului la programele de susținere a sectorului de tineret. 

 
Activitatea 47. Ședințe ale Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret 
Descrierea: Din momentul creării Comisiei guvernamentale pentru politcii de tineret, în 2011, CNTM 
este repreztat în această structură, venind cu input și expertiză în contextul activității Comisiei. 
Rezultate: În perioada mai – decembrie 2014, nu a avut loc nicio ședință a Comisiei, aceasta fiind 
inactivă.   

 
Activitatea 48. Participarea în procesul de elaborare a următoarei Strategii Naţionale pentru Tineret. 
Descrierea: Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 derivă din contextul 
Strategiei Naționale pentru Tineret pe anii 2009 – 2013. Datorită implicării active a CNTM în sectorul 
de tineret, a colaborării strânse cu actorii guvernamentali și a abordării transversale a policitilor de 
tineret, acesta s-a implicat active în procesul de elaborare a noii strategii.  
Rezultate: Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a fost adoptată la începutlui lunii 
noiembrie, 2014, iar pe parcursul elaborării acesteia, CNTM a venit cu 20 de moțiuni de îmbunătățire 
și recomandări specialiștilor de tineret.  În cadrul planului de acțiuni, CNTM este un partener stabil și 
responsabil de implementare a numeroase inițiative. 

 
Activitatea 49. Oferirea informațiilor către APL privind diversificarea tipurilor de acţiuni pentru 
tineret şi prezentarea de practici în domeniul politicilor de tineret. 
Descrierea: Pentru a facilita transferul de cunoștințe și experiență, întru capacitarea sectorului de 
tineret, CNTM a inițiat dialogul cu APL privind tipurile de acțiuni pentru tineret și schimb de 
experiență. 
Rezultate: A fost realizată o ședință cu reprezentanții administrației publice locale, la care au 
participat 20 de persoane din domeniu. 
 

2.3.3. Obiectiv: Dezvoltarea mecanismelor de consultare a tinerilor 

Indicator de progres:  

- Numărul comisiilor de co management active; 
 
Activitatea 50. Dezvoltarea structurilor de co-management 
Descrierea: CNTM și-a propus continuarea dezvoltării structurilor de co-management la nivelul a cel 
puțin 2 raioane, activtate inițiată anterior și desfășurată în 5 raioane 
Rezultate:  Activitatea nu a fost realizată, din cauza lipsei de fonduri. 

 

DIRECŢIA III. DREPTURILE TINERILOR ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Responsabil : 

3.1. Scop: Consolidarea spiritului civic 

 

3.1.1. Obiectiv: Implicarea tinerilor în procesul decizional 

 

Indicatori de progres:  

- Numărul sporit de proiecte de tineret implementate la nivel local, cât și național; 
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- Numărul sporit al tinerilor în organele de conducere al instituțiilor de stat. 

 

Activitatea 51. Campanie națională de sensibilizare și informare a tinerilor cu privire la importanța 
participării   
Descrierea: În perioada ianuarie-aprilie, cu suportul UNFPA-Moldova s-au realizat un șir de ateliere cu 
cca 1000 de tineri, în care aceștia au fost informați despre importanța participarii tinerilor și a 
activismului civic. 
Rezultate: In perioada de raportare nu au fost întreprinse activiăți pe domeniul, întrucât toate 
resursele organizaționale au fost orientate spre organizarea campaniei “CoNTăM, deci Votam”. 

3.1.2. Obiectiv: Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor 

Indicator de progres:  

- Numărul organizațiilor de tineret acreditate în calitate de instituții gazdă; 

- % tinerilor implicați în activități de voluntariat. 

 
Activitatea 52. Implicarea activă în cadrul Coaliției pentru promovarea legilor și activităților de 
voluntariat. 
Descrierea: CNTM este parte a Coalitiei Voluntariat si participa in procesul de implimentarea legii 
voluntariatului si carnetelor de voluntari.  
Rezultate: In perioada de raportare, CNTM a participat la 5 ședinte ale coalitiei (din 5). 

 
Activitatea 53. Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2014 „Hai în gaşca voluntarilor!” – 
implicarea OM în desfăşurarea activităţilor de voluntariat. 
Descrierea: CNTM a fost membru comitetului organizatoric al SNV-ului și a promovat intens 
participarea Organiztiilor de tineret in SNV.  
Rezultate: 5 OM au participat la deschiderea Saptaminii Nationale a Voluntariatului. Echipa de 
comunicare a CNTM a realizat eforturi de motivare a OM de a desfasura activitati dedicate SNV. 

 
Activitatea 54. Festivalul Voluntarilor 2014 – implicarea în organizare, facilitarea participării şi 
aplicării OM, precum şi stimulării OM în promovarea voluntariatului. 
Descrierea: CNTM s-a implicat la capitolul jurizarea festivalului si la organizarea acestuia. 
Rezultate: Ca scop am avut cel putin o aplicare din partea OM la una din categoriile de premiere a 
Festivalului si acordarea unui premiu din numele CNTM, ambele puncte au fost realizate. 

 
Activitatea 55. Elaborarea unui film scurt de promovare a voluntariatului 
Descrierea: In scopul popularizarii voluntariatului in rindul tinerilor, ne-am pus ca scop să realizam un 
spot video de promovare a voluntariatului. 
Rezultate: Nu a fost realizat din lipsa de resurse. 
 

3.2. Scop : Contribuirea la incluziunea sociala a tinerilor  

3.2.1. Obiectiv: De a promova diversitatea culturală şi a contribui la creşterea incluziunii sociale a 

tinerilor din grupurile minoritare 

 
 
 
Activitatea 56. Training avansat pentru noii parteneri ai proiectului, organizat de  către echipa 
formatorilor la nivel național. 
Descrierea: Activitatea este parte componentă a proiectului Dialog Intercultural. 
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Rezultate: Urmeaza să fie realizata în perioada decembrie-ianuarie, la ora actuala se pregatesc 
detaliile organizatorice pentru a realiza cel putin 6 training-uri la nivel local. 

 
Activitatea 57. Instruire în domeniul educatiei interculturale pentru echipa proiectului, atât la nivel 
local, cât si national. 
Descrierea: Pentru sporirea impactului proiectului “Dialog Intercultural in Moldova”, s-a decis 
realizarea activitatilor de sporirea capacitatilor si competentelor a echipei proiectului 
Rezultate: Au fost realizate cca 5 training-uri cu formatorul proiectului. 

 
Activitatea 58. Sedinte de lucru cu reprezentantii Ministerului Educaţiei (ME) 
Descrierea: Unul din scopurile de baza a proiectului “Dialog Intercultural in Moldova” este promovarea 
educatiei interculturale in scoli. Din acest motiv, se opteaza pentru un dialog strins cu reprezentantii 
ME. 
Rezultate: Au fost realizate 10 sedinte de lucru cu reprezentantii ME si a fost semnat un acord de 
colaborare cu Ministerul Educatiei. 

3.2.2. Obiectiv: Asigurarea incluziunii sociale a tinerilor afectați de migrație 

 

Indicator de progres:  

- Numărul tinerilor afectați de migrație implicați în activitățile CNTM, anual; 

- Numărul propunerilor de politici publice propuse de CNTM pentru tinerii afectați de migrație; 

- Numărul organizațiilor / instituțiilor care lucrează cu tinerii afectați de migrație cu care CNTM 

lucrează. 

 
Activitatea 59. Crearea oportunităților de implicare/afirmare pentru tinerii afectați de migrație 
Descrierea: In strategia CNTM este stipulată necestitatea realizării activitatilor pentru tinerii afectati 
de fenomentul migratiei, pentru o mai buna incluziune sociala a acestui grup de tineri. 
Rezultate: Au fost realizte 2 sedinte cu reprezentantii Centrului de Informare a Muncitorilor Migranti, 
însa nu s-a reusit identificarea activitatilor și proiectelor în acest sens. 

 

3.2.3. Obiectiv: Promovarea mobilității în rândul tinerilor 

 

Indicator de progres:  

- Numărul tinerilor care beneficiază de oportunitățile de mobilitate academică, anual; 

- Promovarea programelor de mobilitate; 

- Inițiativele de politici susținute. 

 
Activitatea 60. Promovarea oportunităţilor de mobilitate si a programelor de mobilitate 
Descrierea: In contextul lansarii noului program al Comisiei Europene “Erasmus +” este extrem de 
relevant realizarea activitatilor de promovarea programului si motivarea organizatiilor de tineret 
pentru participarea in cadrul acestui program.  
Rezultate: Au fost realizarea activitati de comunicare si informare despre programul “Erasmus+” de 
către Coordonatorul de comunicare CNTM, de asemenea in cadrul Academiei Lucratorului de Tineret 
au fost realizat o sesiune de informarea lucratorilor de tineret despre programul Erasmus +, de catre 
Vicepresedintele CNTM.  
 

Activitatea 61. Susţinerea iniţiativelor de politici de tineret 
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Descrierea: Avind ca una din prioritati politicile de tineret, atât direct, cât și in sectoare unde 
domeniul de tineret sau tinerii sunt o prioritatea transversal, CNTM a avut ca scop implicarea in 
sustinerea a cel putin 2 initiative de politici publice sau documente de politici. 
Rezultate: CNTM s-a implicat activ în consultarea și oferirea comentariilor pe marginea planului de 
actouni de implimentare a AA și DCFTA, in special domeniile ce vizeaza tinerii si sectorul de tineret. 
In cadrul acestor documente normative, reprezentantii CNTM au pus un accent deosebit pe 
promovarea programelor de mobilitate, recunoasterii educatiei non-formale si promovarii 
voluntariatului. 
 

3.3. Scop : Participarea tinerilor în domeniul drepturilor omului 

3.3.1 Obiectiv: Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor 

 

Indicator de progres:   

- Numărul parteneriatelor cu structurile care promovează respectarea drepturilor tinerilor; 

- Înregistrarea cazurilor de încălcare a drepturilor tinerilor; 

- Politicile de tineret standardizate prin abordarea drepturilor omului. 

 
Activitatea 62. Implicarea în activităţile partenerilor în organizarea zilelor dedicate Drepturilor 
Omului 
Descrierea:  
Rezultate:  
 
Activitatea 63. Stabilirea cooperării cu ONG-urile active în domeniul DO şi instituţiile de stat şi 
organizarea activităţilor comune de promovare a DO 
Descrierea:  
Rezultate:  
 
Activitatea 64. Implementarea unei campanii naționale cu privire la participarea tinerilor la votare 
Descrierea: In contextul alegerilor parlamentare 2014, CNTM in calitatate de cea mai mare organizatie 
de tineret din tara, si-a pus ca scops sa realizeze o campanie masiva de informarea tinerilor cu privire 
la drepturile lor in procesul vot, precum si despre necesitatea exercitarii dreptului la vot. Campania 
Nationala de informare “CoNTăM, deci Votam” a realizat un sir de eforturi pentru a spori 

angajamentul tinerilor participarea activă a tinerilor la alegerile Parlamentare din noiembrie 
curent. 
Rezultate: Au fost distribuite cca 300000 de materiale informative si au fost realizate peste 70 de 
evenimente locale cu privire la participarea tinerilor la vot.  

 

3.3.2. Obiectiv: Diminuarea discriminării tinerilor 

 

Indicator de progres:   

- Creșterea nivelului de informare a societății despre necesitatea respectării drepturilor tinerilor, % 
 
Activitatea 65. Organizarea unei campanii naționale cu privire la respectarea drepturilor tinerilor 
Descrierea:  
Rezultate:  

 
Activitatea 66. Promovarea abordării politicilor de tineret in baza drepturilor omului; 
Descrierea:  



AG 004/13/14 

 

15 
 

Rezultate:  
 

3.3.3. Obiectiv: Promovarea unui mod sănătos de viață 

 

Indicator de progres:   

- Reducerea consumului de alcool/tutun/substanțe narcotice în rândul tinerilor; 
 

 
Activitatea 67. Elaborarea unui video de promovarea unui mod sănătos de viață 
Descrierea: In lipsa unui cadru de activitati si scop bine determinat, activitatea nu a fost realizată. 
Rezultate:  Nerealizat. 
 
 

3.4. Scop : Promovarea drepturilor tinerilor la autonomie 

3.4.1. Obiectiv: Asigurarea muncii decente pentru tineri 

 

Indicator de progres:   

- Diminuarea șomajului în rândul tinerilor; 

- Recunoașterea competențelor tinerilor obținute în cadrul organizațiilor de tineret. 

 
Activitatea 68. Promovarea strategiei naționale de dezvoltare a educației non formale 
Descrierea:  Activitatea pe aceasta directie a fost sistata, dupa cit ME nu a adoptat strategia  
Rezultate:  
 
Activitatea 69. Adoptarea mecanismului de recunoaştere a competențelor obţinute în educația non 
formală 
Descrierea: Mecanismul nu a fost adoptat de catre ME. 
Rezultate:  
 
Activitatea 70. Crearea și suportul unui centru de planificare profesională de tineret. 
Descrierea: Nerealizat, lipsa partenerilor de dezvoltare. 
Rezultate:  

3.4.2. Obiectiv: Promovarea stagiilor de practică și ucenicie de lungă durată 

 

Indicator de progres:   

- Extinderea programelor de stagiu de lungă durată pentru studenții învăţământului liceal, 

secundar profesional, învăţământului superior și ciclul masteranzilor; 

- Elaborarea și implementarea programelor formale de stagii de calitate pentru tineri. 

 
 
Activitatea 71. Elaborarea propunerilor legislative de promovare a uceniciei si stagiilor de lungă 
durată 
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Descrierea: Fiind un domeniu inca neexplorat de CNTM, primele activitati au inceput cu preluarea 
experientei YFJ si alaturarea la campaniile si activitatile YFJ de promovarea municii decente pentru 
tineri si stagiilor de practica calitative. 
Rezultate: CNTM a devenit membru a campaniilor de advocacy “Munca decenta pentru tineri” “Stagii 
de Calitate pentru Tineri” promovate de catre YFJ, de asemenea reprezentantii CNTM au participat la 
forumul annual de angajarea tinerilor si la tirgul de oportunitati pentru tineri. 
 
 

3.4.3. Obiectiv: Promovarea votului la 16 ani 

 

Indicator de progres:   

- Asigurarea tinerilor la dreptul constituțional de vot la vârsta de 16 ani. 
 
Activitatea 72. Lansarea campaniei de promovare a drepturilor tinerilor la 16 ani 
Descrierea:  Activitate nerealizata.  
Rezultate: In cadrul acestui segment se cere realizarea unei cercetari ample de impact a votului la 
virsta de 16 ani si a cercetarilor adiacente. Activitati nerealizate din lipsa de fonduri. 
 
 

DIRECŢIA IV. EDUCAȚIA TINERILOR 

Responsabil: 

4.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesul educațional 

4.1.1. Obiectiv: Consultarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor și documentelor 

educaționale. 

Indicator de progres:  

- Numărul de consultări cu tinerii, organizate  în procesul de elaborare a politicilor și 

documentelor educaționale; 

- Numărul de propuneri, parvenite de la tineri, incluse în documentele de politici educaționale 

(Curricula Națională, planuri de acțiuni în domeniul educației etc.) 

 
 
Activitatea 73. Consultări cu tinerii cu privire la următoarea strategie națională a tineretului din 
Moldova 
Descrierea: Lucrul comun intre CNTM si MTS pentru aprobarea propunerilor venite din partea CNTM si 
OM. 
Rezultate: 20 de propuneri CNTM aprobate de către MTS pentru următorul document strategic, dar și 
planul de acțiuni. 

 
 
Activitatea 74. Organizarea a 12 dezbateri la nivel local cu privire la participarea tinerilor în 
procesele decizionale 
Descrierea: Pentru ca să fie auzita vocea tinerilor, este nevoie de a avea o comunicare activă şi de a 
încuraja participarea tinerilor in procesele decizionale in Stat. 
Rezultate: În urma celor 2 dezbateri locale organizate, am avut implicati 20 de tineri activi. Urmeaza 

sa continuam lucrul asupra acestui obiectiv. 
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4.1.2. Obiectiv: Dezvoltarea oportunităților și condițiilor de implicare a tinerilor în activitățile 

non-formale 

 

Indicator de progres:  

- Numărul de activități de educație non-formală organizate; 

- Numărul de organizații, sprijinite în dezvoltarea serviciilor de educație non-formală. 

 
Activitatea 75. Organizarea ședințelor de promovare a educației non formale 
Descrierea: Pentru a intelege relevanţa educaţiei non-formale, este necesară implicarea a cât mai 
multor tineri în astfel de actvităţi, căci doar participand ei pot inţelege relevanţa. 
Rezultate: CNTM a sprijinit prin implicare directa 2 OM şi 1 organizatie ce nu este membru CNTM 
pentru a dezvolta aceasta latură. Urmeaza sa realizam acest obiectiv prin realizarea mai multor 
activităţi de educaţie non-formala. 
 

4.1.3. Obiectiv: Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor  

 

Indicator de progres:  

- Dezvoltarea mecanismelor de finanţare și obținere a creditelor preferențiale pentru tinerii 
antreprenori. 

 
Activitatea 76. Promovarea antreprenoriatului in rândul tinerilor 
Descrierea: CNTM şi-a propus sa susţină prin cât mai multe parteneriate angajarea tinerilor în câmpul 
Muncii. 
Rezultate: CNTM a participat la  2 iniţiativele regionale si internaţionale de profil. La fel am stabilitt 
contacte cu potentialii finanţatori, CNTM s-a implicat în cadrul evenimentelor de Business StartUp. 
 

4.2. Scop: Promovarea Educației interculturale 

4.2.1. Obiectiv: Formarea și dezvoltarea competențelor interculturale interculturale ale 

deținătorilor de drepturi (copii/tineri) și a persoanelor responsabile de realizarea drepturilor 

(profesori, părinți, APL etc). 

Indicatori de progres:  

- Creșterea și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul dialogului intercultural și a competențelor 

interculturale a deținătorilor de drepturi în localități; 

- Dezvoltarea abilităților de formare a competențelor interculturale a persoanelor responsabile 

de realizare a drepturilor în localități. 

 
Activitatea 77. Ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) 
Descrierea: MTS ramane a fi unul din principalii parteneri ai CNTM, şedintele periodice garantează 
păstrarea unei cooperari fructuoase pe parcursul anilor. 
Rezultate:  În perioada de raportare CNTM  a iniţiat procedura de elaborare și semnare a Acordului de 
parteneriat dintre CNTM și Ministerul Educației, sunt planificate 3 întâlniri de lucru şi au fost stabilite 
modalități de asigurare a durabilității financiare a activităților de educație interculturală în cadrul 
CRT-urilor identificate (Ungheni, Cahul). 
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Activitatea 78. Întâlniri de lucru cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IȘE) 
Descrierea: Pentru ca să dezvoltăm competenţele interculturale în profesori, părinţi, este nevoie de 
colaborarea inclusiv cu Institututl de Ştiinţe ale Educaţiei care are un cuvânt de spus pe acest aspect. 
Rezultate: Au fost organizate 4 întâlniri de lucru (la necesitate se vor organiza mai multe). La fel s-au 
definitivat activităţile necesare de a fi organizate în comun. Este planificată elaborarea și 
introducerea cursului de formare continuă a profesorilor. 
 

Activitatea 79. Ședințe de consultare cu reprezentații Direcțiilor de Învățământ, inclusiv inspectorii 
școlari (DGETS) 
Descrierea: DGETS reprezintă un partener strategic în atingerea obiectivului ce ţine de formarea și 
dezvoltarea competențelor interculturale ale deținătorilor de drepturi (copii/tineri) și a persoanelor 
responsabile de realizarea drepturilor (profesori, părinți, APL etc). 
Rezultate: Au fost organizate 14 şedinţe cu reprezentaţii DGETS în toate 7 localităţ. S-au determinat 
şi a avut loc includerea activităților de promovare a educației interculturale în planurile de activitate 
ale Direcțiilor. Au fost determinate alte activitățile comune necesare de a fi organizate 
 

Activitatea 80. Ședințe de lucru cu reprezentanții Centrului Educațional „Pro Didactica” 
Descrierea: Pro Didactica reprezintă un partener strategic în atingerea obiectivului ce ţine de 
formarea și dezvoltarea competențelor interculturale ale deținătorilor de drepturi (copii/tineri) și a 
persoanelor responsabile de realizarea drepturilor (profesori, părinți, APL etc). 
Rezultate: Au fost decise ce şedinţe de lucru vor fi organizate, iar la necesitate se vor organiza mai 
multe. La fel au fost determinate activităţile necesare de a fi organizate în comun. 

 
 

Activitatea 81. Ședințe de lucru cu reprezentanții Biroul Relații Interetnice (BRI) 
Descrierea: Biroul Relații Interetnice (BRI) reprezintă un partener strategic în atingerea obiectivului ce 
ţine de formarea și dezvoltarea competențelor interculturale ale deținătorilor de drepturi 
(copii/tineri) și a persoanelor responsabile de realizarea drepturilor (profesori, părinți, APL etc). 
Rezultate: Au fost decise ce şedinţe de lucru vor fi organizate, iar la necesitate se vor organiza mai 
multe. La fel au fost determinate activităţile necesare de a fi organizate în comun. 

 
Activitatea 82. Ședințe de lucru cu reprezentanții Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare  

Descrierea: Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare reprezintă un partener strategic în 
atingerea obiectivului ce ţine de formarea și dezvoltarea competențelor interculturale ale 
deținătorilor de drepturi (copii/tineri) și a persoanelor responsabile de realizarea drepturilor 
(profesori, părinți, APL etc). 
Rezultate: Au fost decise ce şedinţe de lucru vor fi organizate, iar la necesitate se vor organiza mai 
multe. La fel au fost determinate activităţile necesare de a fi organizate în comun. 

 

4.2.2. Obiectiv: Dezvoltarea capacității responsabililor de realizarea competențelor interculturale 

Indicatori de progres:  

- Numărul cadrelor didactice și a funcționarilor publici instruiți în domeniul educației 

interculturale; 

- Procentajul cadrelor didactice, implicați în activități, care promovează dialogul intercultural în 

cadrul orelor școlare; 

- Numărul de organizații şi Centre de Resurse pentru Tineret, sprijinite în organizarea 

activităţilor educaţiei interculturale. 
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Activitatea 83. Elaborarea Ghidului Auxiliar pe competența interculturală în colaborare cu Centrul 
Educațional „Pro Didactica” 
Descrierea: Ghidul va reprezenta o direcţie ce va putea fi preluată de fiecare instituţie ce ar dori 
implementarea anumitor iniţiative în ceea ce ţine educarea competenţei interculturale. 
Rezultate: Pentru a elabora ghidul, s-au planificat 3 şedinţe de lucru, iar varianta electronica a 
ghidului va aparea pe site-ul CNTM și blog-ul proiectului. 

 
Activitatea 84. Ateliere de lucru pentru profesori organizate de către echipa de formatori naționali 
Descrierea: Obiectivul principal al atelierelor de lucru va fi dezvoltarea abilităților de formare a 
competențelor interculturale 
Rezultate: S-a stabilit că se vor organiza 30 de ateliere, în 5 localităţi ale proiectului. Obiectivul de 
prezenţă la acest ateliere este de 120 de profesori din diferite domenii şi insituţii. 
 

Activitatea 85. Activităţi follow-up organizate de profesori participanți la ateliere de lucru 
Descrierea: Realizarea obiectivului ţine mult şi de activităţile de follow up, de aceea se pune un 
accent mare pe acest tip de activităţi. 
Rezultate: Pentru o bună implementare a obiectivului, s-a stabilit că se va merge pe organizarea a 10 
activități de follow-up realizate de către profesori în 7 localităţi de implementare a proiectului, se 
planifica participarea  a 200 de profesori la aceste activităţi. 
 
Activitatea 86. Sesiuni de informare organizate de profesori cu copii/tineri 
Descrierea: Sesiunile de informare vor avea ca scop motivarea celor ce vor participa la ele pentru a 
continua astfel de sesiuni şi pentru a veni cu iniţiativa de a organiza şi activităţi ce şin nemijlocit de 
creşterea competenţelor interculturale 
Rezultate: S-a definitivat planul de realizare a celor 30 de sesiuni de informare implementate de către 
profesori în 7 localităţi unde este proiectul. Obiectivul iniţial ar fi participarea a minim 300 de 
copii/tineri la  aceste sesiuni de informare. 

 

4.2.3. Obiectiv: Dezvoltarea competenței interculturale a tinerilor 

Indicatori de progres:  

- Creșterea nivelul de competență interculturală la tinerilor, %; 

- Creșterea cunoștințelor la tineri în domeniul educației interculturale; 

- Creșterea numărului de tineri implicați în activități de educație interculturală; 

- Creşterea vizibilităţii tematicii dialogului intercultural în presă, numărul de articole/reportaje. 

 

Activitatea 87. Realizarea Schimburilor Interculturale în Trogen, Elveţia 
Descrierea: Activitate ce contribuie direct la dezvoltarea competentelor interculturale. Activitatea 
este realizata in cadrul proiectului Dialog Intercultural 
Rezultate: Au fost organizate  2 Schimburi Interculturale în Satul Copiilor în Trogen, Elveţia, cu 
participarea a 80 de copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 1999-2000 (Schimb Aprilie) şi 1998 - 1999 
(Schimb Noiembrie). În fiecare din acest schimb intercultural au fost implicaţi 12 facilitatori. 
 

Activitatea 88. Şedinţe de planificare a Schimburilor Interculturale 
Descrierea: Şedinţe ce fac parte din buna organizare al schimburilor interculturale. 
Rezultate: Au fost organizate 14 ședințe de pregătire pentru 80 de copii/tineri, părinți și 12 
facilitatori. 
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Activitatea 89. Şedinţele de planificare cu facilitatorii din Schimburile Interculturale 
Descrierea: Şedinţe ce fac parte din buna organizare al schimburilor interculturale. 
Rezultate: Au fost organizate 8 şedinţe de planificare cu facilitatorii Schimbului Intercultural. 

 
Activitatea 90. Şedinţele de evaluare cu facilitatorii  
Descrierea: Şedinţe ce fac parte din buna organizare al schimburilor interculturale. 
Rezultate: Au fost organizate 2 şedinţe de evaluare cu participanţii din Schimburile Interculturale, la 
fel s-au colectat propunerile şi sugestiile obţinute în vederea îmbunătăţirii Schimburilor 
Interculturale. 
 

Activitatea 91. Şedinţe de evaluare organizate cu participanţii din Schimburile Interculturale 
Descrierea: 
Rezultate: Au fost organizate 2 şedinţe de evaluare cu participanţii din Schimburile Interculturale, la 
fel s-au colectat propunerile şi sugestiile obţinute în vederea îmbunătăţirii Schimburilor Interculturale 
 

Activitatea 92. Activităţi follow-up organizate de către participanţi la întoarcerea din Trogen 
Descrierea:  

Rezultate: Au fost organizate 14 activităţi de follow-up de către participanţi la întoarcere din 
Trogen, Elveția. 
 
Activitatea 93. Ateliere pentru copii/tineri organizate de către echipa de formatori pentru 
sensibilizare şi schimbare de atitudine cu privire la dialog intercultural, toleranţă 
Descrierea: Această activitate ţine direct de dezvoltarea unor competenţe interculturale, de 
aceea se pune accent pe ea. 
Rezultate: Pentru o realizare bună al acestui obiectiv sunt organizate 56 de ateliere în 7 localităţi ale 
proiectului, iar în calitate de beneficiari sunt 160 de copii şi tineri. 
 

Activitatea 94. Sesiuni de informare pentru copii/tineri desfăşurate de către coordonatori şi voluntari 
Descrierea: Această activitate ţine direct de dezvoltarea unor competenţe interculturale, de aceea se 
pune accent pe ea. 
Rezultate: Pentru o realizare bună al acestui obiectiv sunt organizate 168 de sesiuni de informare 
realizate de către coordonatori şi voluntari în 7 localităţi de implementare a proiectului, iar la aceste 
sesiuni vor participa 300 de copii/tineri, care vor discuta despre dialog intercultural şi toleranţă. 

 
Activitatea 95. Realizarea proiecţiilor de film 
Descrierea: Această activitate ţine de dezvoltarea unor competenţe interculturale, de aceea se pune 
accent pe ea. 
Rezultate:  Pentru o realizare bună al acestui obiectiv sunt organizate 70 de proiecţii de film în 7 
localităţi ale proiectului. 

 
Activitatea 96. Menținerea și plasarea informațiilor pe blog-ul proiectului www.dialog.cntm.md 
Descrierea: Prin această activitate noi răspândim iniţiativa şi dăm acces mai multor persoane spre 
informare şi contact direct cu noi. 
Rezultate: Pe blogul proiectului au fost plasate anunţuri privind activitățile proiectului. La fel au fost 
plasate 15 materiale. Adiţional la aceasta are loc administrarea paginii pe facebook: Likes: +756, 
Total: 1123. 

 
 

Activitatea 97. Participări la emisiuni radio după fiecare Schimb Intercultural 
Descrierea: Pentru popularizarea acestui aspect se va pune accent şi pe emisiuni radio, prin 
intermediu cărora putem ajunge şi la tineri la care nu avem acces prin alte căi. 
Rezultate: Sunt planificate 7 emisiuni radio cu participanţii/facilitatorii schimburilor interculturare din 
Trogen, Elveția. 
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4.3. Scop: Promovarea Educației non formale 

4.3.1. Obiectiv: Promovarea  calității în educația non-formală 

Indicatori de progres: 

- % tinerilor care au trecut prin sistemul de recunoaștere a competențelor formate în educația 

non-formală; 

- Dezvoltarea unui sistem eficient de validare și recunoaștere a educației non-formale. 

 

Activitatea 98. Avizarea mecanismului de validare a instrumentelor de recunoaștere a competenţelor 
obținute în context non formal 
Descrierea: Există necesitatea de a avea mecanisme de validare standarde, astfel încât să fie 
facilitată aplicarea unor iniţiative corective şi ajutătoare în ceea ce ţine dezvoltarea competenţelor 
interculturale. 
Rezultate: 2 avize CNTM pentru ME și mecanismul de validare a competențelor. 
 

4.3.2. Obiectiv: Dezvoltarea oportunităților de implicare a tinerilor în educația non-formală 

Indicatori de progres: 

- Numărul oportunităților de participare în activități de educație non-formală, anual. 

 

Activitatea 99. Traininguri deschise organizate pentru studenţii din tara 
Descrierea: Planificat pentru perioada urătoare. 
Rezultate:  
 

Activitatea 100. Traininguri deschise organizate pentru liceenii din tara 
Descrierea: Planificat pentru perioada următoare. 
Rezultate:  
 

4.3.3. Obiectiv: Diversificarea resurselor de educație a tinerilor (cursul e-learning, conferințe 

video) 

Indicatori de progres: 

- Organizarea cursurilor de e-learning, anual. 

 

Activitatea 101. Promovarea metodelor de învățare de la distanță 

Descrierea: Învăţarea la distanţă este un trend ce contribuie la diversificarea resurselor de educaţie a 
tinerilor.  
Rezultate: Organizarea cursului de e-learning din cadrul proiectului „Dialog Intercultural în 
Moldova”.Cursul este organizat în parteneriat cu Fundația Educație pentru Democrație din Polonia (în 
cadrul programului RITA), Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova 
și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM", în cadrul proiectului „Dialog Intercultural în 
Moldova", implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al 
Fundației pentru Copii Pestalozzi. 

 
 

Activitatea 102. No hate Speech 
Descrierea: 
Rezultate:  
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Structuri de implicare și participare a CNTM 
 

Nr. Structura Delegat  

Național  

1.  Consiliul ONG  

2.  Coaliția Voluntariat Doru Curoșu 

3.  Coaliția pentru alegeri libere și corecte Cătălina Dumbrăveanu 

4.  Consiliul Național pentru Participare Doru Curoșu 

5.  ▪ Grupul de lucru justiție și drepturile omului  

6.  ▪ Grupul de lucru politică externă și securitate  

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

 

8.  Coaliția Nediscriminare  

9.  Comisia guvernamentală pentru politici de tineret Doru Curoșu 

10.  Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului Doru Curoșu 

11.  Comitetul No Hate Speech Moldova Doru Curoșu, Marina Cucer 

12.  Comisiei de certificare a institutiilor gazda activitatii 
de voluntariat 

Doru Curoșu, Terentie Carp, 
Galina Petcu 

13.  Rețeaua Națională a Persoanelor Resursă Doru Curoșu, Mihaela 
Iurașcu 

14.    

Regional  

1.  Eastern Europe Youth Partnership  

2.  Eastern Europe Youth Cooperation Balutel Adrian  

3.  Comitetul CSI în domeniul tineret  

4.  Civil Society Forum of Eastern Partnership countries Cătălina Dumbrăveanu 

5.  ▪ Working Group 4 “Contact between people” Balutel Adrian  

6.  ▪ Steering Committee  -  

Internațional  

7.  European Youth Forum  

8.  ▪ Grupul de lucru pe Europa de Est şi Caucaz Adrian Balutel 

9.  ▪ Grupul de lucru pe voluntariat  

10.  Alcohol Policy Youth Network  

 
 

Grupuri de lucru CNTM (de prezentat in document aparte din lipsa de OM care sau inscris pentru 
participare) 

 
                                                           perioada: 
 

 
Membrii de birou responsabili de OM 

 

Membru de Birou OM 

Adrian Baluțel  

Cătălina Dumbrăveanu Alianța Studenților din Moldova 
Asociația “Tinerii pentru Dreptul la Viață” 
AIESEC în Moldova 
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Consiliul Județean al Tineretului Tighina 
Serviciul pentru Pace 
 Youth for Understanding 

Terentie Carp  

Marina Cucer  

  

  

 


