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     Raport de Activitate al Secretariatului  
 

Decembrie - aprilie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Glosar: 
OM – Organizaţii Membre 
MTS – Ministerul Tineretului și Sportului 
DO - Drepturile Omului 
YFJ – Forumul European de Tineret 
R.M.– Republica Moldova 
CCALC – Coliția Civică Alegeri Libere și Corecte 
CND – Coaliția Nediscriminare 
APYN – Alchool Policy Youth Network  
EEYP – Eastern Europe Youth Partnership 
* - Activități extra-plan 
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I. Resurse umane 

1. Alex Petrov – Secretar General;  
2. Ana Ganenco - Contabil Şef; 
3. Mihaela Iurașcu - Director de proiect „Dialog intercultural în Moldova”; 
4. Lumdila Grîu – Asistent de proiect „Dialog intercultural în Moldova”; 
5. Verginia Acălugăriței – Coordonator Chișinăau „Dialog intercultural în Moldova”; 
6. Nicolai Loghin – Coordonator Dezvoltare Instituțională; 
7. Galina Petcu – Coordonator Direcție Politici de Tineret; 
8. Igor Ciurea – Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de Tineret: 
9. Ruxanda Vîhrest – Coordonator Comunicare; 
10. Angelica Petrov Mentee. 
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II. Direcţii şi activităţi 
 

Activităţi realizate în perioada decembrie – aprilie 2014 
conform Planului de Acţiuni pentru anul 2014 și al Strategiei CNTM 2014-2018 

 
Nr. Denumirea activității Surse de finanțare Perioada Rezultate Responsabil 

 
DIRECŢIA I. DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIILOR INIȚIATIVELOR DE TINERET 

1.1. Scop: 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 
1.  

 

Traininguri de instruire la tema 
dezvoltare durabila/strategica 

Resurse Interne Februarie – 
decembrie 

• Realizare a 6 sesiuni de intruire pentru OM și alte 
organizaţii de tineret 

• 60 de participanţi la toate trainingurile din cadrul 
Conferinței Naționale a organizațiilor de Tineret 

Biroul 
Executiv/ 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

Coordonator 
Comunicare 

2.  
Traininguri la tema fundraising  Resurse Interne Iunie – 

Septembrie 
2014 

• 6 sesiuni realizate pentru OM Secretar 
General/ 

Contabil șef 

Coordonator 
Comunicare 
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3.  
 

Suportul in evaluarea 
strategiilor OM  

Resurse Interne Ianuarie – 
Decembrie 

2014 

• 57,9% din organizații/inițiative de tineret evaluate 
dispun de un plan strategic bine definitivat 

• 57,9 % din planurile strategice sunt elaborate într-
un mod participativ 

Membru Birou 
Executiv/ 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

Coordonator 
Comunicare 

4.  
Activități de promovare a 
aderării la CNTM  

  
• 10 de întâlnire cu organizaţii de tineret ne-membre 

CNTM 

• 20 activităţi regionale cu organizaţiile de tineret 

• Participarea CNTM-lui la 90% din evenimentele 
organizaţiilor de tineret la care este invitat 

• 8 structuri de tineret au depus dosarul de a deveni 
membri CNTM 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

Coordonator 
Comunicare 

5.  
Oferirea consultantei si 
asistenţei organizaţiilor de 
tineret 

  
§ 11 ONG-uri de tineret, care au beneficiat de 

consultanţă şi asistenţă 

§ 10 documente informative de interes pentru ONG-
uri de tineret. 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

Coordonator 
Comunicare 

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

  
§ 3 activități regionale cu organizații de tineret 

§ 20 de organizaţii de tineret implicate in activitățile 
CNTM 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 
Coordonator 
Comunicare 
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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. 
7.  

Workshopuri planificate pe 
dezvoltarea planului de acţiuni 
a OM 

Resurse Interne Mai - iunie • 11 consultări individuale privind elaborarea 
planurilor de acțiuni ale organizațiilor de tineret 

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General  

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

Coordonator 

Comunicare 
8.  

Training de management 
strategic pentru Preşedinţii OM 

Resurse Interne Aprilie – 
Octombrie   

• 6 sesiuni pe Management strategic pentru 
preşedinţii OM 

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General  

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

 
9.  

Susţinerea OM în elaborare 
politicilor de funcţionare 
internă 

Resurse Interne Ianuarie – 
Decembrie 

2014 

• Organizarea a 6 sesiuni Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General  

Coordonator 
Dezvoltare 
Instituțională 

1.1.3. Obiectiv: Dezvoltarea instrumentelor de comunicare și parteneriat dintre organizațiile/inițiativele de tineret și alți Stakeholderi 
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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. 
10.  

Traininguri la tema 
managementul parteneriatelor 

Resurse Interne Iunie - Iulie 

  

Ne realizat  

Managementul parteneriatelor nu a fost inclus în 
agenda complexă de instruire a OM 

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General  

11.  
 

Evenimente de interacţiune OM 
– donatori, finanţatori, 
companii 

 

Resurse Interne 

 

Aprilie – 
Septembrie 

• 3 evenimente de interacţiune a OM cu potenţiali 
donatori, finanţatori, companii 

• 3 eveniment de interacţiune a OM cu instituţiile 
responsabile de politicile de tineret in RM 

• Facilitarea continua a comunicării OM cu partenerii 
CNTM. 

• Prezenţa a 10 parteneri CNTM 

Președinte/ 

Secretar 
General 

Coordonator 
Comunicare 

12.  
Evenimente de interacţiune 
intre OM 

Resurse Interne Iunie – 
Septembrie 

2014 

• Organizarea a 2 evenimente de interacţiune intre 
OM  

• Implicarea a 30 OM  

Coordonator 
Comunicare 

13.  
Facilitarea participării OM la 
evenimentele organizate de 
CNTM si alte OM 

Resurse Interne Ianuarie – 
Decembrie 

2014 

• Promovarea continua a evenimentelor organizate 
de CNTM si OM 

• 10 OM implicate la fiecare eveniment 

• Organizarea a 2 Team Building uri pentru echipa 
CNTM si OM 

Membru Birou 
Executiv/ 

Coordonator 
Comunicare 

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. 
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14.  
Instruiri de dezvoltare a 
abilitaţilor strategice și 
management pentru BE si 
Secretariat 

Resurse Interne Februarie – 
Decembrie 

• Organizarea a 2 traininguri pe quarter pentru Birou 
si Secretariat 

Președinte/ 

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General 

15.  
Activităţi ne formale pentru 
echipa CNTM 

Resurse Interne Februarie – 
Decembrie 

• Organizarea a 2 Team Building-uri pe anul 2014 
pentru Birou si Secretariat 

• Organizarea a 3 ieşiri organizate la activităţi 
culturale 

Membru de 
Birou/ 

16.  
Şedinţe non-formale de 
interacţiune cu Alumni si 
partenerii CNTM 

Resurse Interne Februarie – 
Decembrie 

Ne realizat  Președinte/  

Secretar 
General 

17.  
Şedinţe periodice ale BE Resurse interne Ianuarie - 

Decembrie 
§ 12 şedinţe ordinare ale BE Președinte 

18.  
Participarea BE în activităţi de 
consolidare a capacităţilor 

Resurse interne Ianuarie – 
Decembrie 

§ 5 activităţi de instruire a BE;  Președinte 

19.  
Team-building a Biroului şi 
Secretariatului  

Resurse interne Iulie  § 10 activități de team building pentru BE  

§ 4 ședințe lucrative comune ale BE și Secretariatului 

Președinte/ 

Secretar 
General 

20.  
Sporirea numărul angajaţilor în 
Secretariat 

Resurse interne Ianuarie – 
Decembrie 

§ 4 persoane noi - angajate în Secretariatul CNTM 

§ 3 voluntari recrutați pentru CNTM 
Secretar 
General 

21.  
Elaborarea instrumentelor de 
funcţionare eficientă a 
Secretariatului CNTM  

Resurse interne Ianuarie – 
Decembrie 

§ 10 Fişe de post actualizate 

§ 10 contracte de prestări servicii semnate 

Secretar 
General 
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§ 10 dosare ale angajatului elaborate 

1.2.2. Obiectiv: Perfecționarea instrumentelor de funcționare internă 
 
Numărul documentelor de funcționare internă a CNTM existente. 

22.  
Elaborarea documentelor de 
funcționare internă 

Fundația Est 
Europeană 

Ianuarie- 
August 

• Manualul personalului elaborat 

• Codul de etică elaborat 

• Elaborarea Declaraţiei de Confidenţialitate 

Președinte/  

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General 

23.  
Aplicarea documentelor de 
funcţionare internă a CNTM 

Resurse Interne Ianuarie – 
Decembrie 

• Evaluarea trimestrială a modulul în care sunt 
aplicate manualele de funcţionare internă. 

Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General 

1.2.3. 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. 

 
24.  

Train of Trainers (ToT) 
organizat pentru PoT CNTM 

Resurse Interne Iunie 2014 Ne realizat  Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General 

25.  
Recrutarea a noi membri in 
echipa de traineri CNTM 

Resurse Interne Octombrie – 
Decembrie 

 

Ne realizat  Membru de 
Birou/ 

Secretar 
General 

1.2.4. Asigurarea viabilității financiare CNTM 
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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.	  
26.  

Stabilirea parteneriatelor 
corporative  

Resurse Interne Ianuarie – 
Decembrie 

• 2 parteneri logistica 

• 3 parteneri media 

Președinte/  

Secretar 
General 

Coordonator 
Comunicare 

27.  
Aplicarea pentru finanțare Resurse interne Ianuarie 

decembrie 
• Solicitarea de finanțare de la 8 donatori Președinte/ 

Secretar 
General 

 
DIRECŢIA II. POLITICI DE TINERET 

 
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; 
28.  

Dezvoltarea capacităţilor si 
sustenabilităţii organizaţiilor din 
regiuni 

Resurse interne 
Martie – mai • Numărul de organizaţii contactate si abordate (cel putin 

4)  
• Numărul de iniţiative susţinute de CNTM (cel putin 3) 
• Numărul de traininguri livrate organizaţiilor din regiuni 

(cel putin 4) 

Membru de 
birou/ 

Coordonator 
Politici de 
Tineret 

29.  Stimularea OM spre realizării 
activităţilor in regiuni si colaborare 
cu organizaţiile locale  

Resurse Interne 
Aprilie • O instruire dintre OM CNTM si organizații sau iniţiative 

locale de tineret 
Membru de 
birou/ 
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

2.1.2 Obiectiv: Sporirea capacității lucrătorilor de tineret  
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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; 
30.  

Dezvoltarea programului Academia 
Lucrătorului de Tineret UNFPA /MTS  Martie - 

Aprilie  

• Realizare unei noi sesiuni de instruire pentru lucrătorii de 
tineret ALT ediția II 

• Suport informaţional si logistic in procesul de planificare 
si implementare a activităţilor lucrătorilor de tineret  

Vice 
președinte/ 
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

31.  
Participarea la dezvoltarea 
curiculei de instruire a lucrătorilor 
de tineret 

UNFPA/MTS Ianuarie- iulie 
• Participarea la 2 şedinţe de lucru a experților privitor la 

curicula lucrătorilor de tineret 

Coordonator 
politici 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. 
32.  

Maparea situației consiliilor locale 
de tineret (CLT) Martie - iunie  

Matra, 
Netherlands 
Embassy  

Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut  

Coordonator 
politici de 
tineret 

33.  
Crearea rețelei naționale a 
consiliilor locale de tineret Aprilie - iunie 

Matra, 
Netherlands 
Embassy 

Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut 

Coordonator 
politici de 
tineret 

34.  
Consolidarea capacitaţilor 
organizaţionale ale CLT Mai - august 

Matra, 
Netherlands 
Embassy 

Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut 

Coordonator 
politici de 
tineret 
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35.  

Vizita de studiu a CLT in Olanda Iunie- august 
Matra, 
Netherlands 
Embassy 

Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut 

Coordonator 
politici de 
tineret 

36.  

Conferința națională a consiliilor 
locale de tineret 

Octombrie 
Matra, 
Netherlands 
Embassy 

Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut 

Secretar 
general/ 
Coordonator 
politici de 
tineret/ 
Membru de 
Birou 

37.  Dezvoltarea Consiliilor locale de 
tineret  Martie - Decembrie 

Resurse 
interne  Ne realizat 

Proiectul nu a fost susținut  

Membru de 
Birou Executiv/ 
Secretariat 

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). 
38.    

Promovarea Legii Tineretului  
Resurse Interne Martie – 

Octombrie 
• Cel putin 3 întâlniri de lucru cu reprezentanţii MTS 

si alti stakeholderi 
• Consultări cu OM in privinţa îmbunătățirii legii cu 

privire la Tineret 
• Elaborarea avizelor, documentelor de poliţie pe 

marginea activităţilor guvernului referitoare la 
legea tineretului. 

Biroul 
Executiv/  

Secretariat 

39.  Promovarea priorităților 
Consiliului europei în Domeniul 
Tineret 

Resurse Interne Ianuarie - 
decembrie 

• Şedinţe cu decindenții politici privitor la iniţiativele 
europene in domeniul tineret; 

Biroul 
Executiv/  

Secretariat 
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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. 
40.   

Sporirea parteneriatelor cu 
organizaţii internaţionale  

Resurse Interne 
Februarie - 
Decembrie 

• Promovarea a 50 de oportunităţi de participare pentru 
tineri la programe Europene 

• Facilitarea parteneriatelor intre OM si organizaţii 
internaţionale 

Birou Executiv 

41.  Promovarea Erasmus+ 
Resurse Interne 

Februarie- Mai • Organizarea unei sesiuni despre modalităţile de aplicare 
pentru finanţare pentru OM 

Birou Executiv 

Coordonator pe 
Comunicare 

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. 

42.  
Participarea activă la activitățile 
promovate de YFJ 

Resursele YFJ 
Ianuarie – 
decembrie 

2014 

• Prezența la 5 ședințele PoT YFJ 

• Prezența la COMEM (aprilie/noiembrie) 

Biroul Executiv/ 
Secretariat 

43.  

Participarea la activităţile in cadrul  

EaP CSF 

Resurse Interne – 
Resurse EaP CSF 

Ianuarie – 
Decembrie  

• Promovarea Campaniilor realizate de CSF privind 
promovarea EU în țările EaP 

• Participarea la şedinţa grupului de lucru IV 

• Implicarea in realizarea Youth Side Event în Georgia 

• Sporirea prezentei in cadrul activităţilor de tineret din 
parteneriatul estic, CNTM devine partener de 
implementare a Youth Side Event at EaP CSF 

Președinte/ 
Vice Președinte 

44.  
Dezvoltarea Iniţiativelor Regionale  Neidentificate   

Ianuarie- 
Decembrie  

Ne realizat  
Vice 

Preşedinte/ 
Secretariat 
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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. 

45.  Participarea activa in cadrul 
Consiliului Naţional de Participare 
(CNP) 

 
Resursele CNP 

 
Ianuarie – 
Decembrie 

• Participarea la 10 şedinţe de lucru a CNP-lui. 

• Asigurarea participării a membrilor de birou delegaţi pe 
grupurile de lucru la şedinţele CNP 

Biroul Executiv/ 
Secretariat  

46.  Elaborarea analizei comparative 
despre eficiența gestionării 
bugetului de tineret la nivel 
național și local 

Resurse Interne 
August – 

Decembrie 
• Elaborarea raportului de evaluare a bugetelor publice 

locale alocate documentului de tineret 
Membru de 

birou/ Secretar 
General/ 

Coordonator 
Monitorizare și 

Evaluare Politici 
de Tineret 

* Evaluarea transversalăa politicilor 
de tineret  

 
 • Elaborarea metodologiei de evaluare transverala a 4 

politici publice aferente documentului de tineret 

• Elaborarea raportului de evaluare transversala a 
politicilor de tineret 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Monitorizare și 

Evaluare Politici 
de Tineret 

* Evaluarea platformelor politice pe 
dimenisunea de tineret 

 
 • Raport privind realizarea angajamentelor partidelor 

politice pentru perioada 2010-2014 

• Raport de evaluare a programelor politice antrenate în 
electorala 2014 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Monitorizare și 

Evaluare Politici 
de Tineret 

2.3.2. Obiectiv: Analiza și evaluarea programelor naționale de susținere a sectorului de tineret 
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47.  
Ședințe ale Comisiei 
guvernamentale pentru politici de 
tineret 

Guvernul Republicii 
Moldova 

Ianuarie – 
Decembrier 

Ne realizat  

Comisa nu este funcțională 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Politici de 

tineret 

48.  Participarea în procesul de 
elaborare a următoarei strategie 
naţionale, pentru tineret. 

CNTM / MTS/ Pro 
Comunitate 

Ianuarie – 
decembrie  

Strategia aprobata la 7 noiembrie;  

§ 20 de moțiuni de înbunătățire și recomandări 
specialiștilor de tineret; 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Politici de 

tineret 

49.  Oferirea informațiilor către APL 
privind diversificarea tipurilor de 
acţiuni pentru tineret şi 
prezentarea de practici în 
domeniul politicilor de tineret. 

MTS Ianuarie – 
decembrie 

§ 1 şedinţă realizată cu reprezentanți APL; 

§ 20 participanți la ședințe; 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
Politici de 

tineret 

2.3.3. Obiectiv: Dezvoltarea mecanismelor de consultare a tinerilor 

Indicator de progres:  

Numărul comisiilor de co management active; 

50.  Dezvoltarea structurilor de co 
management  Resurse Interne 

Ianuarie – 
Decembrie 

Ne realizat,  
Lipsa unui suport financiar  

Vice 
Președinte/ 
Secretariat 

 
DIRECŢIA III. DREPTURILE TINERILOR ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 

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. 

51.  
Campanie națională de 
sensibilizare și informare a tinerilor 
cu privire la importanta participării 

Ianuarie - aprilie UNFPA • campanie de sensibilizare a tinerilor in 12 raioane ale 
tarii 

• Participarea a 1000 de tineri în activități de informare  

Secretar 
General/ 
Coordonator 
Comunicare/ 

Coordonator 
politici de 
Tineret. 

* Campania de sensibilizare și 
informare a tinerilor cu privire la 
alegereile parlamentare 

August-decembrie NED • Campania de informare Door to Door în 35 de UTA  
• Implicarea a peste 400 de tineri voluntari în procesul 

de sensibilizare 
• Organizarea a 35 de mese rotunde cu decidenții 

politici cu privire la importanța participării la vot  

Secretar 
General/ 
Coordonator 
Comunicare/ 
Coordonator 
politici de 
Tineret. 

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. 

52.  Implicarea activă în cadrul 
Coaliției pentru promovarea legilor 
și activităților de voluntariat 

 
Resursele Coaliției 

 
Ianuarie – 
decembrie 

• Prezența la 5 ședințe ale Coaliției  
Președinte 

53.  Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului (SNV) 2014 „Hai în 
gaşca voluntarilor!” – implicarea 
OM în desfăşurarea activităţilor de 
voluntariat.  

 
Resurse 
 Interne 

 
Mai 

 
• 5 OM implicate în cadrul SNV 

 
Președinte 

54.  Festivalul Voluntarilor 2014 – 
implicarea în organizare, 
facilitarea participării şi aplicării 
OM, precum şi stimulării OM în 
promovarea voluntariatului.  

 
Resurse 
 Interne 

 
Decembrie  

 
• 1 aplicare la categoriile FV din partea OM  
• 1 premiu oferit de CNTM pentru un ONG de tineret 

 
Președinte 

55.  Elaborarea unui film scurt de 
promovare a voluntariatului 

Resurse 
 Interne 

Septembrie – 
noiembrie 

Ne realizat   
Președinte 
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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 
 

56.  
Training avansat pentru noii 
parteneri ai proiectului organizat 
de echipa formatorilor la nivel 
național 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Ianuarie - 
Decembrie 

• 6 traininguri organizate (la necesitate vor mai fi incluse); 

• Cel puțin 9 traineri la nivel local își vor dezvoltarea 
abilitățile de formatori și  cunoștințe în domeniul 
dialogului intercultural 

Coordonator 
proiect, 

Formatori  

57.   
Instruire în domeniul educației 
interculturale pentru echipa 
proiectului atât la nivel local cât și 
național 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Ianuarie - 
Decembrie 

 
• Cunoștințe și abilități dezvoltate în domeniul educației și 

competențelor interculturale  

Coordonator 
proiect 

Formator 
contractat 

58.   
Ședințe de lucru cu 
reprezentanții Ministerului 
Educaţiei (ME) 

Nu necesită 
cheltuieli  

Ianuarie- 
Decembrie 

• 10 întâlniri de lucru organizate  

• Acord elaborat și semnat de către ME 

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
ME 

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. 

59.  Crearea oportunităților de 
implicare/afirmare pentru tinerii 
afectați de migrație 

Resurse interne Iunie – 
Decembrie 

Nu a fost realizate 
lipsă stabilirii de parteneriate  

Membru de 
Birou/ 
Coordonator 
politici de 
tineret 

     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. 
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60.  Promovarea oportunităţilor de 
mobilitate si a programelor de 
mobilitate  

Resurse Interne Ianuarie- 
Decembrie 

• Realizarea campaniilor de informare privind Uniunea 
Europeană și programele de tineret, Erasmus +  

• Implicare OM in promovarea campaniilor si activităţilor 
de mobilitate ( cel putin 2 OM ) 

Vice 
președinte/  
Secretariat 

61.  Susţinerea iniţiativelor de politici  
Resurse Interne 

Ianuarie- 
Decembrie 

• Implicare in realizare documentelor de politici privind 
mobilitatea iniţiate de MAEIE, MTS, YFJ, CSF si altele 
(cel putin 2 documente realizate)  

• Realizarea documentelor de opinie privind documentele 
realizate fara implicarea CNTM  

Membru de 
Birou/ 
Secretariat 

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. 

62.  
Implicarea în activităţile 
partenerilor în organizarea zilelor 
dedicate Drepturilor Omului 

 

Resurse Interne 
Ianuarie - 
Decembrie 

• Participarea la organizarea a 2 proiecte naționale Birou Executiv/ 
Secretariat 

63.  
Stabilirea cooperării cu ONG-urile 
active în domeniul DO şi instituţiile 
de stat şi organizarea activităţilor 
comune de promovare a DO 

Resurse interne Ianuarie - 
Decembrie 

Ne realizat 

 

Birou Executiv/ 
Secretar 
General 

64.  
Implementarea unei campanii 
naționale cu privire la participarea 
tinerilor la votare 

US Embassy Ianuarie - 
Octombrie 

• 70 de evenimente locale cu privire la participarea 
tinerilor la vot  

• 300,000 de materiale informaționale printate   

Biroul executiv/ 
Secretariatul 

3.3.2. Obiectiv: Diminuarea discriminării tinerilor 
Indicator de progres:   

Creșterea nivelului de informare a societății despre necesitatea respectării drepturilor tinerilor, % 
 

65.  
Organizarea unei campanii 
naționale cu privire la respectarea YFJ 

Mai - 
Septembrie Nu a fost realizat,  Biroul executiv, 

Secretarul 
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drepturilor tinerilor 
Lipsa unități de personal pe domeniul de drepturile tinerilor 

General 

66.  

Promovarea abordării politicilor de 
tineret in baza drepturilor omului; Surse proprii 

Iunie - 
Octombrie • Organizarea a 2 şedinţe cu decidenții politici cu privire la 

drepturile tinerilor; 

Biroul executiv, 
Secretarul 
General 

3.3.3. Obiectiv: Promovarea unui mod sănătos de viață 
 

67.  Elaborarea unui video de 
promovarea unui mod sănătos de 
viață 

Resurse  
 Interne 

Septembrie – 
noiembrie Ne realizat  

Președinte/ 

Coordonator 
Comunicare 

3.4. Scop : Promovarea drepturilor tinerilor la autonomie 

3.4.1. Obiectiv: Asigurarea muncii decente pentru tineri 
 

68.  
Promovarea strategiei naționale de 
dezvoltare a educației non formale  Resurse interne 

Mai - 

decembrie 
Ne realizat  

Președinte/ 
Secretar 
General 

69.  
Adoptarea mecanismului de 
recunoaştere a competențelor 
obţinute în educația non formală 

Resurse interne Martie- iunie 
Ne realizat,  

Ministerul Educației nu a aprobat mecanismul 

Secretar 
General/ 
Coordonator 
politici de 
tineret 

70.  
Crearea și suportul unui centru de 
planificare profesională de tineret.  

CNTM / Ad astra Ianuarie - 
decembrie 

Ne realizat,  

Nu a fost stabilit un acord de cooperare cu Ad astra 

Secretar 
General/ 
Coordonator 
politici de 
tineret 

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

71.  

Elaborarea propunerilor legislative 
de promovare a uceniciei și 
stagiilor de lungă durată 

Resurse interne Ianuarie - 
decembrie 

• Elaborarea a 15 recomandări și note informative cu 
privire la îmbunătățirea cadrului de ucenicie și 
intenrship 

• Promovarea implementării stagiilor plătite de lungă 

Secretar 
General/ 

Coordonator 
politici de 

tineret 
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durată  

3.4.3. Obiectiv: Promovarea votului la 16 ani 
 

72.  

Lansarea campaniei de promovare 
a drepturilor tinerilor la 16 ani 

YFJ 
Resurse interne 

Ianuarie - 
Decembrie 

Ne realizat,  

Lipsa de finanțare  

Secretar 
General/ 

Coordonator 
politici de 

tineret 

 
DIRECŢIA IV: EDUCAŢIA TINERILOR 

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.) 

73.  

Consultări cu tinerii cu privire la 
următoarea strategie națională a 
tineretului din moldova 

Resurse Interne 

MTS 
Ianuarie- 
aprilie 

• 20 de propuneri CNTM aprobate de către MTS pentru 
următorul document strategi dar și planul de acțiuni 

Secretar 
General/ 
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

74.  

Organizarea a 12 dezbateri la nivel 
local cu privire la participarea 
tinerilor în procesele decizionale 

USAID Mai-iunie 
• 20 de tineri implicați în dezbateri locale 

• Organizarea a 2 dezbateri locale 

Secretar 
General/ 
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

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; 



AG 003/13/14 
 

 20 

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

75.  

Organizarea ședințelor de 
promovare a educației non formale  

Surse proprii/ Pro 
didactica 

Iunie - 
decembrie 

Ne realizat,  
  

Secretar 
General/ 
Coordonator 
Politici de 
Tineret 

4.1.3. Obiectiv: Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor 
Indicator de progres:  

Dezvoltarea mecanismelor de finanţare și obținere a creditelor preferențiale pentru tinerii antreprenori. 
76.  

Promovarea antreprenoriatului in 
rândul tinerilor  Resurse Interne Februarie- 

Decembrie 

• Participarea la 2 iniţiativele regionale si internaţionale 
de profil  

• Stabilirea contactelor cu potenţiali finanţatori, 
implicarea CNTM in cadrul evenimentelor de Business 
StartUp 

Biroul Executiv/ 

Secretariat 

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). 

 
77.   

Ședințe de lucru cu reprezentanții 
Ministerului Tineretului și Sportului 
(MTS) 

Nu necesită 
cheltuieli  

Ianuarie- 
Decembrie 

• 3 întâlniri de lucru vor fi organizate  
• Modalități de asigurare a durabilității financiare a 

activităților de educație interculturală în cadrul CRT-
urilor identificate (Ungheni, Cahul)  

• Inițierea procedurii de elaborare și semnare a Acordului 
de parteneriat dintre CNTM și Ministerul Educației 

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
MTS 

78.   
Întâlniri de lucru cu Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei (IȘE) 

Nu necesită 
cheltuieli  

Ianuarie- 
Decembrie 

• 4 întâlniri de lucru organizate (la necesitate se vor 
organiza mai multe) 

• Activități necesare de a fi organizate în comun – 
identificate 

• Elaborarea și introducerea cursului de formare continuă 
a profesorilor - planificată  

• Inițierea procedurii de elaborare și semnare a Acordului 
de parteneriat dintre CNTM și Ministerul Educației 

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
IȘE 
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79.  
Ședințe de consultare cu 
reprezentații Direcțiilor de 
Învățământ, inclusiv inspectorii 
școlari (DGETS) 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
”Pestalozzi” 

 
Parteneri 
locali ONG 

Ianuarie- 
Decembrie 

 
• 14 şedinţe cu reprezentaţii DGETS în toate 7 localităţi  

 
• Activitățile necesare de a fi organizate – identificate 
 
• Activitățile de promovare a educației interculturale, 

incluse în planurile de activitate ale Direcțiilor   

Coordonator 
proiect, 

Coordonator 
locali 

Reprezentant 
DGETS 

80.   
Ședințe de lucru cu reprezentanții 
Centrului Educațional „Pro 
Didactica” 

 
Fundaţia Elveţiană 

pentru Copii 
”Pestalozzi” 

Ianuarie- 
Decembrie 

• 2 şedinţe de lucru vor fi organizate (la necesitate se vor 
organiza mai multe) 
 

• Identificarea activităților necesare de a fi organizate în 
comun  

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
„Pro Didactica” 

81.   
Ședințe de lucru cu reprezentanții 
Biroul Relații Interetnice (BRI) 

 
Nu necesită 
cheltuieli 

Ianuarie- 
Decembrie 

• 2 şedinţe de lucru vor fi organizate (la necesitate se vor 
organiza mai multe) 

• Identificarea activităților necesare de a fi organizate în 
comun 

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
BRI 

82.   
Ședințe de lucru cu reprezentanții 
Consiliului Naţional pentru  
Curriculum şi Evaluare (CNCE) 

 
Fundaţia Elveţiană 

pentru Copii 
”Pestalozzi” 

Ianuarie- 
Decembrie 

• 2 şedinţe de lucru vor fi organizate (la necesitate se vor 
organiza mai multe) 

• Obținerea informație cu privire la posibile schimbări din 
Curriculum Național 

Coordonator 
proiect, 

Reprezentant 
CNCE 

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. 

83.  
Elaborarea Ghidului Auxiliar pe 
competența interculturală în 
colaborare cu Centrul Educațional 
„Pro Didactica” 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Ianuarie - 
Decembrie 

§ 3 şedinţe de lucru vor fi organizate în elaborarea 
ghidului 

§ Varianta electronica a ghidului pe site CNTM și blog-ul 
proiectului elaborate 

Coordonator de 
proiect 

Formatori 
naționali,  

Centrului 
Educațional 
„Pro Didactica” 
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84.  

Ateliere de lucru pentru profesori 
organizate de către echipa de 
formatori naționali 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• Dezvoltarea abilităților de formare a competențelor 
interculturale; 

• 30 de ateliere organizate în 5 localităţi ale proiectului; 

• 120 de profesori vor participa la ateliere. 

Coordonator 
proiect, 

Asistent 
proiect, 

Formatori locali 
85.  

Activităţi follow-up organizate de 
profesori participanți la ateliere de 
lucru 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• 10 activități de follow-up realizate de către profesori în 
7 localităţi de implementare a proiectului; 

• 200 de profesori vor participa la activități. 

 

86.  
Sesiuni de informare organizate de 
profesori cu copii/tineri 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• 30 de sesiuni de informare realizate de către profesori în 
7 localităţi de implementare a proiectului; 

• 300 de copii/tineri vor participa la sesiuni de informare  

Coordonatori 
locali 

Profesori 

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. 

87.  
Realizarea Schimburilor 
Interculturale în Trogen, Elveţia 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Ianuarie-
Decembrie 

§ Organizarea a 2 Schimburi Interculturale în Satul Copiilor 
în Trogen, Elveţia; 

§ 80 de copii şi tineri vor participa 

§ Vârsta să corespundă cu anii 1999-2000 (Schimb Aprilie) 
şi 1998 - 1999 (Schimb Noiembrie) 

§ 12 facilitatori vor participa 

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

88.  
Şedinţe de planificare a 
Schimburilor Interculturale 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 

Ianuarie – 
Decembrie  

§ 14 ședințe de pregătire organizate pentru 80 de 
copii/tineri, părinți și 12 facilitatori. 

Coordonator de 
proiect, 
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„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Asistent de 
proiect 

89.  
Şedinţele de planificare cu 
facilitatorii din Schimburile 
Interculturale  

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Ianuarie-
Decembrie 

• 8 şedinţe de planificare cu facilitatorii Schimbului 
Intercultural. 

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

90.  
Şedinţele de evaluare cu 
facilitatorii 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Ianuarie-
Decembrie 

• 2 şedinţe de evaluare organizate cu facilitatorii în 
Schimburile Interculturale; 

• Propuneri şi sugestii obţinute în vederea îmbunătăţirii 
Schimburilor Interculturale.  

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

91.  
Şedinţe de evaluare organizate cu 
participanţii din Schimburile 
Interculturale 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Ianuarie-
Decembrie 

• 2 şedinţe de evaluare organizate cu participanţii din 
Schimburile Interculturale; 

• Propuneri şi sugestii obţinute în vederea îmbunătăţirii 
Schimburilor Interculturale. 

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

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

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Contribuţia 
participanţilor 

Ianuarie-
Decembrie 

• 14 activităţi de follow-up organizate de către 
participanţi la întoarcere din Trogen, Elveția 

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

Coordonatori 
locali 

93.  
Ateliere pentru copii/tineri 
organizate de către echipa de 
formatori pentru sensibilizare şi 
schimbare de atitudine cu privire 
la dialog intercultural, toleranţă 

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• 56 de ateliere organizate în 7 localităţi ale proiectului; 

• 160 de copii şi tineri vor participa la ateliere; 

Coordonator de 
proiect, 

Asistent de 
proiect 

Formatori locali 
94.  

Sesiuni de informare pentru 
copii/tineri desfăşurate de către 
coordonatori şi voluntari  

Fundaţia Elveţiană 
pentru Copii 
„Pestalozii” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• 168 de sesiuni de informare realizate de către 
coordonatori şi voluntari în 7 localităţi de implementare 
a proiectului; 

• 300 de copii/tineri vor participa la sesiuni despre dialog 
intercultural şi toleranţă 

Coordonatori 
locali 

Voluntarii  
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95.  
Realizarea proiecţiilor de film Fundaţia Elveţiană 

pentru Copii 
„Pestalozzi” 

Partenerii locali 
ONG 

Ianuarie-
Decembrie 

• 70 de proiecţii de film realizate în 7 localităţi ale 
proiectului; 

• 2000 de copii şi tineri vor participa la proiecţiile de 
filme;  

• 1500 de copii şi tineri vor participa la discuţii în baza 
filmelor vizionate. 

Coordonatori 
locali 

Voluntarii 

96.  Menținerea și plasarea 
informațiilor pe blog-ul proiectului 
www.dialog.cntm.md  

Nu necesită 
cheltuieli 

Ianuarie- 
Decembrie 

• Plasarea anunțurilor privind activitățile proiectului 
15 materiale plasate pe blog 
• Administrarea paginii pe facebook 
Likes: +756, Total: 1123 

Coordonator 
comunicare 

Asistent de 
proiect 

97.  Participări la emisiuni radio după 
fiecare Schimb Intercultural 

Nu necesită 
cheltuieli 

Ianuarie- 
Decembrie 

• 7 emisiuni radio vor fi organizate la întoarcerea din 
Trogen, Elveția 

Asistent de 
proiect 

Participanți 
Schimb 
Intercultural 

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. 

98.  
Avizarea mecanismului de validare 
a instrumentelor de recunoaștere a 
competenţelor obținute în context 
non formal 

Nu necesită 
cheltuieli Ianuarie- iunie 

• 2 avize CNTM pentru ME și mecanismul de validare a 
competențelor;  

Secretar 
General/ 
Coordonator 
politici de 
tineret 

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

99.  
Traininguri deschise organizate 
pentru studenţii din tara 

Resurse Interne 
Martie – 

Decembrie  
Nu a fost realizat  

 

Membru de 
Birou Executiv/ 
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100.  

Traininguri deschise organizate 
pentru liceenii din tara 

Resurse Interne 
Martie – 

Decembrie  

• 22 traininguri organizate pentru 22 scoli din Regiuni 

• 500 de copii instruiți privind participarea în procesul 
decizional 

 

Membru de 
Birou Executiv/ 

PoT CNTM 

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

101.  
Promovarea metodelor de învățare 
de la distanță 

Resurse interne  Iunie - 
septembrie 

• Organizarea a 6 cursuri online de învățare a educației 
interculturale bazate pe ghidul de repere interculturale 

Membru de 
Birou/  

Secretariat 
102.  

No hate Speech  

CoE/ 

MTS/ 

Surse interne  

Ianuarie 2014 – 
decembrie 

2015 

• Participarea la 5 evenimente din cadrul campanie offline 
cu privire la No hate Speech in Moldova 

Membru de 
Birou/  

Secretariat 

 


