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     Raport de Activitate al Secretariatului  
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Glosar: 
OM – Organizaţii Membre 
DO - Drepturile Omului 
YFJ – Forumul European de Tineret 
R.M.– Republica Moldova 
CND – Coaliția Nediscriminare 
APYN – Alchool Policy Youth Network  
* - Activități extra-plan 
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I. Resurse umane 

1. Alexandru Musteața– Secretar General  
2. Daniela Leanca, Asistent Secretar General 
3. Diana Saghin, Contabil-Şef 
4. Vera Ţurcanu-Spatari – Director de proiect „Dialog intercultural în Moldova” 
5. Lumdila Grîu – Asistent de proiect „Dialog intercultural în Moldova” 
6. Tatiana Ceban – Asistent logistic „Dialog intercultural în Moldova” 
7. Margarita Kotenko, coordonator Schimb Intercultural proiectul „Dialog intercultural în Moldova” 
8. Ana Furtună  - Coordonator de proiect ”Promovarea politicilor nediscriminatorii în Republica Moldova ” 
9. Mariana Gălescu- Ofițer de presă ” Promovarea politicilor nediscriminatorii în Republica Moldova” 
10. Alexandru Petrov – Coordonator Direcție Politici de Tineret 
11. Elena Spinachi – Coordonator Comunicare şi Relaţii cu Publicul 
12. Igor Cazacu – Voluntar 
13. Svetlana Moisa – Operator Linia Nediscriminare 
14. Marcel Moraru – Operator Linia Nediscriminare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Direcţii şi activităţi 
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Activităţi realizate în perioada decembrie-mai 2012 
conform Planului de Acţiuni 2012 și al Strategiei CNTM pentru 2009-2013 

 

Nr. Denumirea activității Surse de 
finanțare 

Perioada Rezultate Responsabil 

 
DIRECŢIA I. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR ORGANIZAŢIONALE ALE ASOCIAŢIILOR DE TINERET 

1. 1 Scopul: Susţinerea Organizaţiilor Membre 
1.1.1.Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 

1.  

Training-uri pentru OM Resurse interne  Ianuarie-
decembrie  

 2 instruiri pentru OM realizată în perioada raportată 

 Coo-organizator al Conferinței Internaționale Perforum 

 24 ONG-participante (10 OM), 65 reprezentanti ai OM CNTM 

Alexandru 
Musteaţa  

Alexandru 
Petrov 

2.  

Oferirea suportului logistico-
informativ OM 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 102 de art. plasate pe site-ul cntm 

 9 art. ale OM 

 Intranetul destinat OM, lansat,  

 Crearea a 43 de conturi pentru OM pentru intranet 

 50 de anunturi expediate pe yahoo groups 

 1940 abonați pe groupul on-line  

Alexandru 
Musteaţa 

Elena 
Spinachi 

 

3.  

Facilitarea accesului la informaţie 
despre OM  

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 Paginile OM pe site-ul cntm.md au fost revizuite. Alexandru 
Musteaţa 

Elena 
Spinachi 

1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor de lungă durată între OM 

4.  

Organizarea întâlnirilor periodice 
intre OM, participarea în activităţi 
comune 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 5 întilniri ale OM cu membrii BE (cu cele de la inceputul lui 
noiembrie) 

 15 OM participante 

 

BE 

Alexandru 
Musteaţa 

5.  
Consolidarea comunicarii intre 
Birou si OM 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 22 numere ale Buletinului Electronic expediate OM 

 Elaborarea Strategiei de Comunicare a CNTM 

Alexandru 
Musteaţa 

Elena 
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Spinachi 

6.  
Vizite de studiu între OM şi alte 
organizaţii / instituţii din domeniul 
tineret 

Activitatea nu a fost realizată în perioada raportată 

1.1.3. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor de lungă durată între OM şi alte ONG-uri la nivel naţional şi 
internaţional 

7.  
Distribuirea informaţiilor despre 
oportunităţile de participare la 
nivel naţional şi internaţional (pag. 
de internet, curierul YFJ)) 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 45 oportunităţi postate pe site-ul cntm.md (distribuite pe 
facebook si twitter). 

 50 de ediţii ale Curierului ZFJ expediate OM 

Alexandru 
Musteaţă 

Elena 
Spinachi 

8.  
Delegarea reprezentantilor OM in 
cadrul diferitor activitati nationale 
si inernationale si facilitarea 
stabilirii noilor parteneriate. 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 5 OM delegate / participanti Alexandru 
Musteaţa 

Biroul 
Executiv 

9.  
Program de stagii internaţionale 
între organizaţiile de tineret din 
Europa de Est şi Uniunea 
Europeană 

 

 

Activitatea nu s-a realizat din lipsă de fonduri 

1.2. Scop: Susţinerea organizaţiilor de tineret non-membre CNTM din R.M. 
1.2.1. Obiectiv: De a oferi consultații privind sectorul asociativ și politici de tineret 

10.  
Oferirea consultantei si asistenţei 
organizaţiilor de tineret 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 4 consultaţii oferite organizaţiilor de tineret  

 

Alexandru 
Musteaţa 

11.  
Consultarea organizatiilor de tineret in 
realizarea\ modificarea politicilor de 
tineret 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 Un seminar pe tema Organele de co-management;  

 20 de reprezentanți ai ONG-urilor de tineret participante. 

Alexandru 
Petrov  

1.2.2. Obiectiv: De a consolida şi dezvolta capacităţile organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din R.M 

12.  
Activităţi de promovarea a aderării 
la CNTM 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 X organizatie de tineret a depus dosarul.  Alexandru 
Musteaţa 

 

13.  Facilitarea comunicarii organizatiilor Activitatea nu s-a realizat  
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 de tineret si realizarea activitatilor 
la nivel local si national cu 
implicarea\participarea acestora 

1.3. Scop: Crearea şi promovarea unei reţele de formatori 
1.3.1. Obiectiv: De a crea o baza de date a formatorilor 
 

14.  Crearea echipei de formatori EFORT Activitatea nu s-a realiza, va fi creată o listă de contacte cu experţi în domeniu politicilor de tineret.   

15.  Şedinte periodice ale echipei EFORT Activitatea nu s-a realizat  

1.3.2. Obiectiv: De a oferi instruire continuă formatorilor 
 

1.3.3. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil 

16.  
Delegarea si facilitarea participarii 
formatorilor in deferite retele 
internationale de profil 

Activitatea nu s-a realizat  

1.4. Scop: Dezvoltarea capacităţilor Biroului Executiv şi ale Secretariatului CNTM 
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacitățile membrilor Biroului Executiv (BE) 

17.  
Şedinţe periodice ale BE Resurse 

interne 
Ianuarie-
decembrie 

 10 şedinţe ale BE Eduard Mihalaş 

18.  
Participarea MB în activităţi de 
consolidare a capacităţilor 

 

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 

19.  
Team-building a Biroului şi 
Secretariatului  

Resurse 
interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 2 activități de team building. 

 17 persoane participante. 

Alexandru 
Musteaţa 

Biroul Executiv 

20.  
Definitivarea şi aprobarea noului 
Regulament intern al CNTM 

Regulamentul va fi modificat după aprobarea modificărilor la statut 

21.  
Modificarea Statutului CNTM Resurse 

interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 4 Şedinţe a grupului de lucru 

  

Alexandru 
Musteața 

Radu Croitoru 

22.  
Definitivarea şi aprobarea Strategiei de 
comunicare a CNTM 

Resurse 
interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 3 documente analizate.  

 Versiunea draft a Strategiei de comunicare a CNTM a fost 
elaborată 

Ecaterina Covali 

Elena Spinachi 
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1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta secretariatul  

23.  
Şedinţe săptămânale ale 
Secretariatului 

Resurse interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 30 şedinţe ale Secretariatului desfășurate Alexandru 
Musteaţa 

24.  Elaborarea organigramei CNTM Activitatea nu a fost realizată  

25.  
Sporirea numărul angajaţilor în 
Secretariat 

Resurse interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 2 persoane noi-angajate în Secretariatul CNTM (Elena Spinachi, 
Alexandru Petrov) 

 3 voluntari recrutati în secretariatul CNTM 

Alexandru 
Musteaţa 

26.  

Elaborarea instrumentelor de 
funcţionare eficientă a 
Secretariatului CNTM  

Resurse interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 6 Fişe de post elaborate pentru posturile din CNTM (Contabil, 
Secretar General, Coordonator Proiect, Asistent proiecte, 
Coordonator Comunicare, Coordonator Politici de tineret) 

 Manualul personalului elaborat (versiunea draft) 

 10 Contracte de prestare servicii, analizate 

Alexandru 
Musteaţa 

1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 

27.  

Întălniri / şedinţe / discuţii cu 
finanţatori / potenţiali donatori 

Resurse interne 

 

Ianuarie-
decembrie 

 4 potențiali finanțatori identificați Eduard 
Mihalaş 

Alexandru 
Musteața 

 

DIRECŢIA II. ELABORAREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR DE TINERET 

2.1. Scop: Sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societăţii 
2.1.1. Obiectiv: De a promova participarea şi mobilitatea tinerilor 

28.  
Informarea periodica a tinerilor 
referitor la oportunităţile de 
mobilitate academică, profesională 
şi de voluntariat 

Resurse interne Ianuarie-
decembrie 

 31 oportunitati pentru tineri expediate prin google grup 

 50 oportunități pentru tineri au fost expediate prin yahoo grup 

Alexandru 
Musteața  

29.  
Realizarea unei instruiri pentru 
colaboratori / specialiştii de tineret 
din 30 regiuni în în vederea 
reabilitări Consiliior Locate de 
Tineret 

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 

30.  Desfăşurarea  training-urilor în 30 
de raioane de către coordonatorii / 
specialiştii de tineret 

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 
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31.  Şedinţe cu coordonatorii raionali şi  
şefii departamentelor pe diferite 
domenii din cadrul CLT-urilor 

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 

32.  
Desfăşurarea unei mese rotunde cu 
aripile tinere ale Partidelor Politice 
şi CNTM. 

Activitate nu s-a realizat 

* 
Programul de stagiere  în 
Parlamentul Republicii Moldova, 
destinat tinerilor  

Black Sea Trust Februarie 
– mai  

 1 acord de colaborare CNTM – Parlamentul RM 

 80 de dosare recepţionate  

 10 tineri au realizat un stagiu de 3 luni în Parlamentul 
RM 

 1 acord de colaboareare CNTM – Youth Alternative 

 O vizită de studiu în RADA Ucraineană 

Petrov 
Alexandru 

 

* 
Transferul de bune practici în 
promovarea principiului de co-
management la nivel local 

Parteneriatul 
European pentru 
Democrație 

Iunie-
decembrie 

 5 raioane selectate pentru implicare în proiect 

 15 participanți (5 lucrători APL, 5 reprezentanți ai 
ONG-urilor de tineret, 5 tineri ) 

 5 persoane vor participa la un stagiu în una din statele 
europene  

Petrov 
Alexandru  

2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de 
voluntariat 

 

33.  

Festivalul Voluntarilor 2012 – 
facilitarea participarii şi aplicarii 
OM, precum şi stimularii OM în 
promovarea voluntariatului.  

Eveniment 
implementat de 
Coaliția 
Voluntariat 

Decembrie  Activitatea va avea loc pe data de 9 decembrie Alexandru 
Musteața 

34.  

Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului 2012 „Hai în gaşca 
voluntarilor!” – implicarea OM în 
desfăşurarea activităţilor de 
voluntariat.  

Responsabilă de 
buget este 
Asociaţia „Tinerii 
pentru dreptul la 
viaţă” 

mai 2012  2 activități de voluntariat realizate de CNTM 

 1 partern din Coaliția Voluntariat implicat 

 1 partener din bussines implicat in desfășurarea SNV 
(Amplica) 

Alexandru 
Musteața 

35.  
Participarea la şedinţele Coaliţiei 
pentru promovarea legii şi 
activităţilor de voluntariat, pentru 

Resurse interne Decembrie 
- mai 

 10 ședințe ale Coaliției BE 
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prezentarea poziţiei CNTM faţă de 
acţiunile de voluntariat care 
urmează a fi lansate.  

2.2. Scop: Promovarea Antreprenoriatului și Angajării  în cîmpul muncii (AA) a tinerilor din RM 

36.  
Lansara programului European 
Youth Card în Moldova 

Activitate nu s-a realizată  din motivul neclarităţii fostei organizaţii care a coordonato proiectul 

37.  
Elaborarea studiului „Şomajul şi 
protecţia socială a tinerilor în 
Moldova” 

YFJ Decembrie - 
mai 

 1 studiu elaborat și expediat  Comitetului pentru Afaceri 
Sociale și Piața Muncii al Uniunii Europene; 

Eduard Mihalaş 

2.3. Scop: Participarea în procesul de perfecţionare şi elaborare a cadrului normativ în domeniul tineretului 
2.3.1. Obiectiv: De a spori cooperarea instituţională 

38.  
Semnarea acordului de colaborare 
dintre MTS şi CNTM.  

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 

39.  
Şedinţe ale Comisiei 
guvernamentale pentru politici de 
tineret  

Activitate reflectată în raportul Biroului Executiv 

40.  

Vizite de studiu între Centrele 
Regionale de Resurse pentru Tineri 
din raioanele Bălţi, Basarabeasca, 
Căuşeni, Criuleni, Edineţ, Făleşti, 
Leova, Orhei, Sângerei, Străşeni, 
Soroca, Ungheni şi UTA Găgăuzia. 

MTS Decembrie - 
mai 

 O ședință efectuată cu CRRT-urile din RM Biroul Executiv 

 
2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 

41.  

Audieri parlamentare asupra 
proiectului de lege cu privire la 
tineret 

Activitatea nu s-a realizat, din motiv că proiectul de lege cu privire la tineret încă se discută în guvern. 

42.  

Elaborarea unui document de 
politică publică asupra 
mecanismului de recunoaştere a 
educaţiei nonformale în Republica 
Moldova.  

Fundatia 
Est-
Europeana 
prin CNP 

Noiembrie-
decembrie  

 Un studiu în proces de realizare Eduard Mihalaș 

43.  

Atelier de prezentare a 
documentului de politică publică 
asupra mecanismului de 
recunoaştere a educaţiei 

Activitatea este reflectată în raportul Biroul Executiv 
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nonformale în Republica Moldova. 

44.  

Elaborarea Strategiei / Concepţiei 
de educaţie nonformală în 
Republica Moldova 

Activitatea este reflectată în raportul Biroul Executiv 

45.  

Atelier de prezentare a Strategiei / 
Concepţiei de educaţie nonformală 
în Republica Moldova 

Activitatea este reflectată în raportul Biroul Executiv 

46.  

Şedinţe cu instituţii publice 
guvernamentale pentru promovarea 
proiectului de politică publică 
Strategia Educaţiei Non-formale 
(Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerul Tineretulu) 

Activitatea este reflectată în raportul Biroul Executiv 

2.4. Scop: Monitorizarea elaborării şi implementării politicilor/activităţilor de tineret 
2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 

47.  

Elaborarea Raporatelor de evaluare a 
Centrelor Regionale de Resurse din 
raioanele Bălţi, Basarabeasca, Căuşeni, 
Criuleni, Edineţ, Făleşti, Leova, Orhei, 
Sângerei, Străşeni, Soroca, Ungheni şi 
UTA Găgăuzia.  

Balkan Trust for 
Democracy 

Decembrie - 
mai 

 13 rapoarte de evaluare realizate şi publicate. Eduard 
Mihalaş 

48.  

Elaborarea raportului de evaluare a 
politicilor de tineret în Republica 
Moldova în baza celor 11 indicatori ai 
Consiliului Europei 

Activitate reflectată în raportul BE  

49.  

Elaborarea unei analize de politici trans-
sectoriale in domenul tineret la 
subiectul stimularea participarii 
tinerilor la nivel local 

Activitatea nu s-a realizat din motive tehnice 

50.  Elaborarea unui studiu asupra politicilor 
de tineret în regiunea Mării Negre 

Black Sea Trust februarie – 
octombrie  

 Un studiu asupra politicilor de tineret din regiunea Mării 
Negre a fost realizat 

Alex Petrov 

* 
Evalurea și monitorizarea bugetelor 
publice locale 2012 pe segmentul 
tineret.  

CNTM Iulie –curent   32 de bugete raionale au fost analizate  Alex Petrov 

 Gala premiilor pentru tineret Resurse interne noiembrie  Un premiu oferit de CNTM   
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 O vizită de studiu în Budapesta pentru cîştigătorii 
concursului 

DIRECŢIA III. DREPTURILE OMULUI ŞI INTEGRAREA SOCIALĂ 

3.1 Scop: Promovarea respectării drepturilor omului în RM 
3.1.1. Obiectiv: De a dezvolta parteneriate cu ONG în domeniul Drepturilor Omului (DO) 

51.  
Implicarea în activităţile partenerilor în 
organizarea Festivalului Filmului în 
Domeniul Drepturilor Omului 

Activitate reflectată în raportul BE 

52.  
Stabilirea cooperării cu ONG-urile 
active în domeniul DO şi instituţiile de 
stat şi organizarea activităţilor comune 
de promovare a DO 

Activitatea este reflectată la punctul 62 şi în raportul BE 

3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce vizează respectarea DO 

53.  

Participarea la şedinţele şi activităţile 
Coaliţiei Nediscriminare 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 Participarea la 10 ședințe ale CND 

 Participarea în cadrul a 6 activități realizată de CND 

Ana Furtună  

54.  

Activităţi de lobby şi advocacy 
împreună cu OSCE, CoE, UNDP şi UE 
pentru Ministerul Justiţiei şi Comisiile 
parlamentare  

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 2 intalniri cu reprezentantii ambasadei SUA si Suediei 
pentru activitati de lobby in procesul Evaluarii Periodice 
Universale. 

 3 ședințe cu Ministerul Justiției 

 O întîlnire cu Dl. Ulvi Akhundlu, Șef al Oficiului CoE la 
Chișinău în care s-a discutat despre activitatea CND și a 
organizațiilor mebre CND în domeniul nediscriminării. 

Ana Furtună 

55.  

Menţinerea colaborării Ministerul 
Justiţiei în promovarea Legii 
nediscriminare                                 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 Au fost expediate 3 scrisori cu recomandari, reajustari 
pentru legea nediscriminare. 

 A fost mentinuta legatura cu Lilia Rusu, responsabila MoJ 
pentru legea nediscriminare, îndeosebi prin apeluri 
telefonice din ianuarie pana in aprilie curent. 

 A fost inițiat dialogul cu MJ în scopul elaborării 
Regulamentului Consiliului Nediscriminare 

Ana Furtună 

56.  Dialog structurat cu fracţiunile şi 
comisiile parlamentare 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 10 scrisori au fost expediate Comisiilor Parlamentare Ana Furtună 

57.  Monitorizarea şi raportarea cazurilor 
de discriminare  

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 10 dintre cazurile de discriminare inregistrate au fost 
transmise spre examinare Consiliului CND 

Ana Furtună 
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58.  

Linia nediscriminare 
Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 168 apeluri la Linia Nediscriminare 

 94 de dosare întocmite 

  Din totalul apelurilor parvenite la Linia Nediscriminare în 
perioada ianuarie-aprilie 2012, 3 cazuri de discriminare au 
fost transmise Consiliului CND spre examinare.  

Ana Furtună 

59.  

Oferirea asistenţei juridice 
potenţialialelor victime ale 
discriminării / litigare strategică  

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 Din cele 3 cazuri de discriminare parvenite la linia 
nediscriminareși examinate de către Consiliul CND, 
unul a fost preluat pentru litigare strategică de către 
avocat. 

 40 de interventii a operatorilor pe langa APL/Asistenta 
sociala si alte autoritati, in scopul solutionarii 
cazurilor. 

Ana Furtună 

60.  
Difuzarea spotului radio 
nediscriminare 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 spoturile radio ale CND au fost difuzate de  89 de ori 
la Radio Noroc (romana), 78 de ori la Radio Moldova 
(romana) si 18 ori la Hit FM (rusa) 

Ana Furtună 

61.  
Ateliere antidiscriminare (întâlniri cu 
reprezentanţii autorităţilor publice 
locale şi alţi stakeholderi)  

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 3 ateliere locale au fost organizate 

 65 de reprezentanți ai APL-urilor au participat la 
atelier. 

Ana Furtună 

62.  

Acţiuni publice (flashmob-uri, 
comunicate şi conferinţe de presă) 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 În data de 8 februarie a avut loc o conferință de presă 
cu participarea Iuliei Marcinschi, Nicolae Rădiță și 
Evghenii Golosceapov pe cazul Rădiță-Plugaru. 

 În parteneriat cu un grup de initiativă am realizat 

un concurs de fotografie DiversitARTe pe tematica 

non-discriminării  şi diversității. Au fost selectate 

25 de fotografii, expuse într-un centru cultural de 

tineret pe data de 18 februarie. Au fost 400 de 

vizitatori timp de 3 zile care au avut posibilitatea 

de a vota pentru una din fotografii. 

 În data de 8 aprilie a fost organizat un flashmob cu 
ocazia Zilei Internaționale a Romilor în parteneriat cu 
Amnesty International și CNR. 

 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului „Sunt copil si 
am drepturi” in parteneriat cu ADC, CNTM si reteaua 

Ana Furtună 
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de multiplicatori CND  

 13 mai, Masa rotunda „Anti-discrimination law: EU 
experience vs Republic of Moldova needs”,  

 26 iunie, Ziua internationala in sprijinul victimelor 
torturii, in parteneriat cu Amnesty  

 8 august, Conferinta de presa, „Activitatea Liniei 
Nediscriminare 0-8003-8003 si cazurile de discriminare 
ajunse in instanta”.  

63.  
Menţinerea site-ului 
www.nediscriminare.md 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 30 de articole despre activitatile desfasurate de CND si 
evenimente importante care au avut loc la nivel 
national si international au fost publicate pe site. 

Mariana Gălescu 

64.  Buletine trimestriale Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 3 buletine informative elaborate și expediate Mariana Gălescu 

* 
Capacity building pentru 

organizatiile membre ale CND 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie  

 7 organizații membre ale coaliției au participat la 

activitate 
Ana Furtună 

* 
Curs avansat de instruire: Fa un pas 
inainte- promoveaza egalitatea si 
diversitatea  

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

 14 formatori au participat la curs. Ana Furtuna, 
Mariana Galescu 

65.  

Participarea în elaborarea şi 
promovarea documentelor strategice 
ce vizează respectarea drepturilor 
omului ale Forumului European de 
Tineret, Consiliului Europei, Comisiei 
Europene, ONU şi ale altor 
organizaţiilor internaţionale 

Activitate reflectată în raportul BE 

66.  

Participarea în susţinerea şi 
promovarea diferitor iniţiative ale 
societăţii civile din Moldova în 
domeniul DO 

Activitate reflectată în raportul BE 

67.  Studiu naţional asupra consumului de 
alcool şi tutun în rândul tinerilor 

Activitate reflectată în raportul BE 

68.  
Campanie de comunicare de prevenire 
a consumului de alcool şi tutun în 
rândul tinerilor 

Activitate reflectată în raportul BE 

69.  Conferinţa “Youth Rights Can be Your Activitate nu a fost realizată deoarece subiectul ce vizează drepturile tinerilor nu a fost plasat pe agenda publică 
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Rights?” 

 

3.1.3. Obiectiv: De a oferi instruire continuă şi susţinere grupului de multiplicatori a DO (TEDO) 

70.  

Facilitarea implicării formatorilor 
existenţi în promovarea drepturilor 
omului 

Civil Rights 
Defenders 

Ianuarie-
decembrie 

Activităţile în care s-au implicat formatorii 

În perioada 10-11 decembrie 2011 si 27-29 aprilie 2012 au 

avut loc cele 2 etape ale Cursului avansat de instruire- Fă un 

pas înainte-promovează egalitatea și diversitatatea, curs ce a 

avut drept scop capacitatea și instruirea de viitori 

multiplicatori în domeniul DO, îndeosebi componenta de 

nediscriminare. Grupul a fost format din 15 participanți din 

regiuni care în perioada mai-iulie 2012 vor organiza 

activități de follow-up. 

 

Ana Furtună 

3.2. Scop: Contribuirea la incluziunea sociala a tinerilor 
3.2.1. Obiectiv: De a promova diversitatea culturală și de a contribui la creșterea incluziunii sociale a tinerilor din grupurile minoritare 

71.  

Dezbatere publică asupra 
respectării drepturilor tinerilor 
din regiunea Transnistreană a R. 
Moldova. Experienţa de lucru cu 
tinerii în regiunile separatiste 

Activitate reflectată în raportul BE 

72.  

Planificarea elaborării unui studiu 
axat pe mecanismul de implicare 
a tinerilor din regiunile 
separatiste, precum şi a celor din 
minorităţile etnice, în special cei 
vorbitori de limbă rusă (regiunea 
Transnistreană a Moldovei şi UTA 
Găgăuzia) 

Activitate reflectată în raportul BE 

73.  

 
Realizarea schimburilor 
interculturale în Elveţia 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Compania Moldcell  

 
Ianuarie-

decembrie 

 Organizarea a 2  Schimburi Intercultural în Satul Copiilor în 
Trogen, Elveţia cu participarea a 79 de copii și tineri, 

selectați din 5 localități1 de implementare a proietcului; 

 140 de aplicații recepționate din partea copiilor/tinerilor 

aplicanți; 
 45 de aplicații pentru participare la schimb intercultural, în 

calitate de facilitator recepționate; 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Margarita 

                                                 
1
 Cele 5 localități de implementare a proiectului sunt: Bălți, Chișinău, Cimișlia, Edineț și Soroca. 
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 55 de interviuri organizate pentru selectarea 
copiilor/tinerilor;  

 67 interviuri de selectare a facilitatorilor organizate; 
 12 facilitatori selectați pentru schimbul intercultural; 
 Trducerea Catalogului de instruire pentru Schimburi 

Interculturale în română și rusă 

Kotenko, în 
colaborare cu 
echipa 
coordonatoril
or 2 şi 
facilitatorilor
3 

74.  

Şedinţe de planificare a 
Schimburilor Interculturale 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Ianuarie-
decembrie 

 10 ședințe de inițiere pentru 80 participanți și 80 de părinți, 
organizate în localitățile de implementare a proiectului; 

 20 de ședințe de pregătire privind aspectelel logistice 
(transport, documente de clătorie, pregătire pentru program, 
etc) realizate în 5 loclaități ale proiectului. 

 2 trening-uri de pregătire, organizate pentru 80 de 

participanți. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Margarita 
Kotenko 

75.  

Şedineţele de planificare cu 
facilitatorii din Schimburile 
Interculturale 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Ianuarie-
decembrie 

 6 ședințe de pregătire pentru 12 facilitatori organizate; 
 Propuneri şi sugestii obţinute în vederea îmbunătăţirii 

Schimbului Intercultural- a programului, itinerarului, 
pregătirea participanților. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Margarita 
Kotenko 

76.  

Şedinţele de evaluare cu 
facilitatorii 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Ianuarie-
decembrie 

- 1 ședință de evaluare organizată cu facilitatorii din 
Schimbul Interculral Aprilie- Mai. 

- Feedbackul și sugestiile facilitatorilor au fost încadreate 
în raportul narativ mid term. 

Următoarea ședință urmează să fie realizată după sosirea 
grupului din Schimbul 9-29 noiembrie. 

Vera Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Margarita 
Kotenko 

77.  

Şedinţe de evaluare organizate cu 
participanţii din Schimburile 
Interculturale 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Ianuarie-
decembrie 

- 1 ședință de evaluare organizată cu participanții din 
Schimbul Interculral Aprilie- Mai 

- Un raport cu evaluarea participanților compilat și 
expediat Fundației PCF. 

Vera Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Margarita 
Kotenko 

                                                 
2
 Margarita Kotenko- Chişinău, Moscalu Nicolae- Bălţi, Natalia Răileanu- Cimişlia, Samcov Nicolae- Edineţ, Babici Stela- Soroca. 

3
 Ludmila Grîu, Natalia Postolachi, Marina Pascari, Tamara Nistor, Valeria Celan, Pavel Baroncea 
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78.  

Activităţi follow-up organizate de 
către participanţi 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Ianuarie-
decembrie 

- 5 activități de follow-up realizate de participanții din 
Schimbul Interculral Aprilie- Mai 

Ulterioarele activități urmează să fie desfășurate după Schimbul 
Interculral  9-29  noiembrie 

Vera Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila,  
Margarita 
Kotenko 

79.  

Instruiri pentru echipa proiectului 
– coordonatori şi formatori 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

 

6 – 8 aprilie 
18-19 mai 
14 septembrie 
 

 3 Instruiri realizate pe tema „Politici educaționale naționale 

și europene în domeniul educației interculturale”, organizată 
pentru echipa proiectului, formatori și coordonatori în 

parteneriat cu Centrul Educațional „Pro-Didactica”. 
 15 membri ai echipei proiectului au participat în cadrul 

instruirilor. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, 
Ludmila Grîu 
şi Tatiana 
Ceban  

80.  

Realizarea proiecţiilor de film Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Partenerii locali ONG 

Februarie  - 
Noiembrie 

 Peste 90 de proiecţii de film realizate în 5 localităţi ale 
proiectului. 

 Peste 2000 de elevi au participat în proiecțiile film pe 
tematica drepturilor omului. 

 Filmele pe tematica drepturilor omului au fost preluate de 
către cadre didactice și direcțiile liceelor pentru a fi 
proiectate în cadrul la alte ore. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban  

81.  

Organizarea Şcolii de vară 
„Toleranţă” 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Contribuţia participanţilor 

Aprilie - Iunie  Lansarea concursului de selectare a participanților pentru 

școala de vară din 17-21 iunie 2012; 

 4 traineri pentru tabără selectați din rândurile formatorilor 
naționali ai proiectului.  

 50 de copii/tineri au participat la școala de vară; 
 1 voluntar selectat pentru școala de vară  
 Participanții au primit informații privind drepturile omului, 

toleranță, dialog intercultural  
 Stabilirea unui parteneriat cu Coaliția Nediscriminare 
 5 Activități de folow-up organizate de participanți după 

școala de vară 
  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban 

82.  

Ateliere pentru copii şi tineri 
organizate de către echipa de 
formatori pentru sensibilizare şi 
schimbare de atitudine cu privire 
la toleranţă, dialog intercultural 
şi drepturile omului 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Partenerii locali ONG 

Februarie  - 
Noiembrie 

 25 ateliere organizate în 5 localităţi ale proiectului; 
 Cel puţin 125 de copii şi tineri au participat la ateliere; 

 Copii și tineri din 17 licee din 5 localităţi ale proiectului au 
participat în ateliere.  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban în 
colaborare cu 
echipa 
coordonatoril
or şi a 
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formatorilor4 

83.  

Sesiuni de informare pentru copii 
desfăşurate de către coordonatori 
şi tinerii voluntari participanți în 
ateliere organizate de către 
formatorii proiectului 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Partenerii locali ONG 
Liceele implicate în 

proiect  

Februarie  - 
Noiembrie 

 104 de sesiuni de informare realizate de către coordonatori şi 
voluntari în 5 localităţi de implementare a proiectului; 

 Peste 60 de voluntari implicați activ în organizarea sesiunilor 
de informare. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban  

84.  

Şedinţe de coordonare şi evaluare 
cu partenerii proiectului 
(formatori şi coordonatori locali) 
în Chişinău. 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Ianuarie  - 
Decembrie 

 2 şedinţe de planificare a activităților comune cu formatorii 
și coordonatorii proiectului;  

 3 ședințe de planificare a activităților cu coordonatorii 
proiectului; 

 2 ședințe de planificare a activităților cu formatorii 
proiectului.  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila 

 

85.  

Ateliere de lucru organizate de 
către echipa de formatori pentru 
cadre didactice privind 
modalitatea de realizare 

educației interculturale în 

procesul educațional 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Partenerii locali ONG 

Februarie  - 
Noiembrie 

 40 ateliere organizate pentru cel puțin 160 de profesori de 

limbi, istorie, educație civică, psihologie, diriginți din 5 

localități; 
 Planuri didactice colectate de la profesori, drept modele de 

succes pentru realizarea educației interculturale în procesul 

educațional.  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban 

86.  

Menținerea și plasarea 
informațiilor pe blogul 
proiectului 
www.dialogintercultural.word
press.com    

Nu necesită cheltuieli Ianuarie -
decembrie 

 Plasarea anunțurilor privind activitățile proiectului.  
 Plasarea articolelor cu impresii ale participanților de la 

activități. 
 Alte articole relevante la tema educației intercultural eși 

drepturile omului 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, 
Tatiana 
Ceban 

87.  

Programul non-formal de instruire 
în domeniul eudcaţiei 
interculturale 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

 

Iunie- 
Decembrie  

 Colectarea feedbak-ului din partea participanților privind 
informația, exercițiile și metodele practice pentru realizarea 
educației interculturale 

 Repere- manual de educație inerculturală elaborat; 
 3 ședințe de lucru asupra manualului „Repere ale Educației 

interculturale” organizate. 

Consultanții 
ICE Victor 
Koroli și 
Mariana 
Țurcan în 
colaborare cu 
Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila si 
Margarita 
Kotenko 

                                                 
4 Echipa formatorilor este constituită din 7 formatori după cum urmează: Vitalie Cîrhană, Victor Koroli, Serghei Găină, Mariana Ţurcan, Valentina Chicu, Viorica 
Mocanu şi Victoria Ivancioglo.  

http://www.dialogintercultural.wordpress.com/
http://www.dialogintercultural.wordpress.com/
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88.  

Şedinţe de coordonare şi evaluare 
cu partenerii proiectului 
(formatori şi coordonatori locali) 
în Chişinău. 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Ianuarie - 
Decembrie 

 3 şedinţe de planificare a activităților comune cu formatorii 
și coordonatorii proiectului;  

 4 ședințe de planificare a activităților cu coordonatorii 
proiectului; 

 2 ședințe de planificare a activităților cu formatorii 
proiectului. 

  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Margarita 
Kotenko 

 

89.  

Programul emPower Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 
Tinerii studenţi în 

programul emPower 

Ianuarie  – 
curent 

 Un student al programului EmPower este încadrat la moment 
în program, aflându-se în Trogen;  

 10 aplicații primite pentru participare la program în calitate 
de student emPower perioada martie-decembrie 2013;; 

 4 interviuri organizate pentru pre-selectarea stundetilor 
(etapă inițială organizată de CNTM. A doua și atreia etapă de 
selectare s-a organizat de către reprezentantul finanțatorului 
pe țară natalia Baltă); 

 2 persoane5 au fost selectate pentru a participare la 
programul emPower pentru perioada martie-decembrie 2013. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila 

* 

Evaluarea primei faze de 
implementare a proiectului 
(aprilie 2010- decembrie 2012)  

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii ”Pestalozzi” 

Ianuarie - Mai  Realizarea tenderul de selectare a companiei evaluator al 
implementării primei faze a proiectului organizat; 

 Elaborarea Termenii de referință pentru evaluatorul 
proiectului în colaborare cu reprezentantul pe țară al 
Fundaţiei Elveţiane pentru Copii ”Pestalozzi” PCF. 

 Selectarea companiei ”Sociio Polis” pentru desfășurarea 
evaluării proiectului. 

 Raportul  de evaluare a proiectului elaborat de către 
compania „Socio-Polis” 

 Facilitarea organizării întîlniriloc locale dintre evaluator și 
profsori, copii și tineri participanși în carul activităților 
proiectului, directori ai liceelor partenere în proiect, 
reprezentanții Direcțiilor Raionale și Municipale Educației 
Tineret și Sport, reprezentantul Ministerului Educației 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila 

 

* 

1 iunie 
Fundaţia Elveţiană pentru 

Copii „Pestalozzi” 
 

1 iunie - Celebrarea zilei internaționale a copiilor împreună cu 
absolveții celor 4 Schimburi Interculturale organizate din 
2010. 

- Participarea a 83 de absolvenți/ participanți în Schimburi 
și 16 facilitatori 

 Realizarea evenimentului în parteneriat cu Coaliția 
Nediscriminare și Aosociația pentru Dezvoltare creativă. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila,  
Margarita 
Kotenko 

                                                 
5
 Cele două studnete sunt Cristina Vașkevici din Soroca (profesoare) și Sventala Moisei din Chișinău, operator linia nediscrimianre.  
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Evenimentul având loc în cadrul activității naționale „Sunt 
copil și am Drepturi”.  

* 

Stabilirea parteneriatului cu 
Centrul Educațional „Pro-
Didactica„ 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi 

 

Iunie-
Decembrie 

 Semnarea acordului de partenereit care prevede: a) 
organizarea unui trening ăn ciclu (7 zile) pentru echia 
proiectului coordonatori, formayoi li echipa de la nivel 
nașional; b) elaborarea Recenziei pentru „Repere maanul de 
educație Interculturală„; c) publicarea în revista ”Didactica 
Pro” a  unui articol privind Educația Interculturală ăn 
procesul educașional formal” elaborat de către un profesor 
participant la alteliere locale; d) publicare informației despre 
proiect în revista ”Didactica Pro”,  

 Inițiarea dialogului privind continuarea colaborării ăn cea dea 
doua fază de colaborare ăn cadrul proiectului de parteneriat 
dintre CNTM și PCF.  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Margarita 
Kotenko 

* 

* Conferința națională ”Educația 
Interculturală în Procesul 
Educațional” 

 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

Partenerii locali ONG 

3 mai   Organizarea conferinței naționale cu participarea a peste 45 

de cadre didactice din 5 loclaități a proiectului; 
 Colectarea sugestiilor și propunerilor pentru realizarea cu 

succes a educației interculturale în procesul educațional; 

 Stabilirea contactelor cu cadrele didactice și cu Ministerul 
Educaței în vederea promovării educației și dialogului 

intercultural în rpocesul educațional.  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban 

* 

Ședințe cu reprezentanții 
Ministerului Educației 

Nu necesită cheltuieli Iunie-
Decembrie 

 Organizarea a 2 ședințe cu vice-miniștrii Tatiana Potîng și Igor 
Grosu în vederea stabilii unui parteneriat pentru promovarea 
educației interculturale ăn institușiile de invățămînt  

 Inițierea procedurii de elaborare și semnare a unui Acord de 
parteneriat dintre CNTM și Minsiterul Educașiei  

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Margarita 
Kotenko 

* 

* Elaborarea conceptului pentru 
cea de-a 2 fază a proiectului 
”Dialog Intercultural în Moldova” 

Nu necesită cheltuieli Septembrie- 
decembrie 

 1 ședință de planificare a celei de-a doua fază a proiectului 
cu participarea echipei organizată; 

 1 ședință de planificare a celei de-a doua fază a proiectului 

cu participarea coordonatorilor și formatorilor organizată. 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
Ludmila, 
Tatiana 
Ceban, 
Echipa 
coordonatoril
or și a 
formatorilor 

* 

Vizita de studiu a Beatrice 
Schulter (Director al Programelor 
Internaționale PCF) și Argine 

Fundaţia Elveţiană pentru 
Copii „Pestalozzi” 

 

Iunie   Organizare vizitei în oficiul CNTM în vederea discutării 
situației curente a proiectului- evaluarea și propunerile 
pentru proiect 

Vera 
Ţurcanu-
Spatari, Grîu 
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Nahapetyan (Director al 
programelor Europei de Sud Est) 

 Discutarea idelor pentru conceptul proiectului 2013-2015 
 Organizarea vizitei la Bălți (ONG Moștenitorii- parteneri în 

cadrul proiectului)- asistarea la o sesiune de informare 
organizată de către coordonatorul local și voluntari. 

Ludmila 

 
DIRECŢIA: DEZVOLTAREA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 

 

4.1. Scop: Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată cu alte ONG din UE şi CSI 
4.1.1. Obiectiv: De a participa în activităţile şi structurile Forumului European de Tineret (YFJ) 

90.  Participarea la AG (COMEM) YFJ Mai 
 3 persoane au participat la COMEM/AG a YFJ 

  

Eduard Mihalaş 

91.  

Participarea la activităţi tematice 
organizate de Forum (voluntariat, 
angajare, drepturile tinerilor, 
antreprenoriat, politici de tineret 
etc.) 

YFJ Decembrie-mai 

 O persoana a participat la Ziua Secretarului General al OM 
YFJ 

  O persoană participantă la activitatea ”Kick – Off 
Advocacy meeting ; Expanding democracy in Europe” 

 O persoană delegată la activitatea dedicată educației non-
formale 

Biroul executiv 

Alexandru 
Musteața 

92.  Şedinţe ale Grupului de lucru pe 
voluntariat 

YFJ 
Ianuarie - 
decembrie 

 In perioada de raportare, nu au avut loc sedinte. 

Biroul executiv 

Alexandru 
Musteața 

93.  Şedinţe ale Grupului de lucru pe 
Europa de Est şi Caucaz 

În perioada raportată nu au avut loc nici o ședință a grupului de lucru 

 
4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa Civilizaţiilor şi Alcohol Policy Youth Network (APYN) 

94.  Analiza funcţionalităţii CIJEF şi 
revizuirea calităţii de membru. 
Participarea activa în procesul de 
consultare a documentelor de 
activitate al CIJEF.  

În urma decizie BE, CNTM s-a retras din CIJEF 

95.  
Participarea la activităţile 
desfăşurate de APYN YFJ 

Ianuarie - 
decembrie 

 O persoană delegată la Adunarea Generală APYN 

 Alexandru Petrov selectat în cadrul secretariatului 
APYN 

Biroul 
executiv 

Alexandru 
Petrov 

 
4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 
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96  Participarea la 2 şedinţe interne 
de consultare în cadrul cooperării 

YFJ 
Ianuarie - 
decembrie 

 3 ședință interne desfășurate 

Biroul 
Executiv 

Alexandru 
Musteața 

97  

Întâlnire de lucru pentru 
elaborarea propunerii de proiect 
în consolidarea cooperării între 
Europa de Est 

Resurse 
interne/RADA 

Ianuarie - 
decembrie 

 O Şedinţă desfăşurată în parteneriat cu Consiliu de 
Tineret din Belarus 

 

4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 

98  
Întâlnire cu Ştefan Fulle, Comisarul 
pentru Extindere şi Politică 
Europeană de Vecinătate  

Activitatea reflectată în raportul BE 

99  

Şedinţă cu Loretta Handrabura, 
Viceministra Educaţiei, 
Coordonatorul guvernamental al 
grupului 4 „Contacts between 
people” din PaE 

Activitate reflectată în raportul BE 

100  Şedinţe de lucru ale Steering 
Committee al CSF PaE 

UE 
Ianuarie – 
decembrie  

 4 şedinţe de lucru ale membrilor Steering Committee 

 secretariatului CSF PaE, înregistrat 

Eduard 
Mihalaş 

101  

Întâlnirea grupului de lucru 4 
„Contacts between people” alte 
organizaţiilor din statatele membre 
ale PaE 

Activitatea reflectată în raportul BE 

102  
Coordonarea grupului de lucru 4 
„Contacts between people” al 
societăţii civile din PaE 

Activitatea reflectată în raportul BE 

103  Contact Making Seminar cu 8 consilii 
de tineret din regiunea Mării Negre 

Black Sea Trust 
for Regional 
Cooperation 

Ianuarie – 
decembrie 

 22 participanţi la contact making Seminar 

 10 consilii de tineret reprezentate 

Eduard 
Mihalaş 

104  
Internship-uri între Consiliile 
Naţionale de tineret din 8 state, din 
regiunea Mării Negre 

Black Sea Trust 
for Regional 
Cooperation 

Ianuarie – 
decembrie 

 9 participanți în cadrul internshipului 

 Eduar
d 
Mihal
aş 

105  Conferinţă regională în domeniul 
politicilor de tineret în regiunea 

Black Sea Trust 
for Regional 

Ianuarie – 
decembrie 

 1 state participante în cadrul conferinței 
 Eduar

d 
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Mării Negre cu participarea 
Consiliilor Naţionale şi a 
responsabililor guvernamentali: 
viziune către anul 2020 

Cooperation 
 42 participanți  

 Un raport prezentat 

 Conceptul cooperării regionale elaborat și aprobat în 
cadrul conferinței 

Mihala
ş 

106  

Implicarea în elaborarea 

documentelor și în activităţile 
Forumului Societăţii Civile al 
Parteneriatului Estic 

Activitatea reflectată în raportul BE 

107  
Participarea la întrunirea de lucru a 
Consiliului în domeniul tineret a 
Ţărilor CSI 

Activitatea reflectată în raportul BE 

108  
Forumul Tinerilor din PaE şi UE, 
simularea Forumului Societăţii Civile 
din PaE  

Activitatea reflectată în raportul BE 

109  Participarea la Black Sea NGO 
Forum 

Activitatea reflectată în raportul BE 

 


