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     Raport de Activitate al Secretariatului  
 

1 ianuarie – 1 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glosar 
OM – Organizaţii Membre 
DO - Drepturile Omului 
YFJ – Forumul European de Tineret 
R.M.– Republica Moldova 
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I. Resurse umane 

1. Alina RUSU– Secretar General  
2. Vera ŢURCANU – Coordonator de proiect „Dialog intercultural în R.M.”/Consultant în politici nediscriminatorii/Coordonator 

proiectul de prestare servicii: traducerea şi editarea publicaţiilor Anti-tortură  
3. Lina ACĂLUGĂRIŢEI – Coordonator de proiect „Tinerii pentru drepturile lor” /Asistent de proiect „Dialog intercultural în R.M” 
4. Alexandru MUSTEAŢA – Asistent de proiect „Tinerii pentru drepturile lor”/administrator al site-ului www.nediscriminare.md 
5. Mariana ŢURCAN- Consultant în politici de tineret 
6. Dana COTICI – Consultant în politici nediscriminatorii 
7. Cristian CĂPĂŢINĂ – Asistent tehnic  
8. Irina MELNIC – Contabil  
9. Radu URSU – voluntar, moderator CNTM yahoogroups 
10. Ecaterina DĂNILĂ – voluntar 
11. Artur STAHII - voluntar 
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II. Direcţii şi activităţi 
 

Activităţi realizate în perioada 1 ianuarie – 1 mai 2010  
conform Planului de Acţiuni al Strategiei CNTM pentru 2009-2012 

 
 

Nr. Denumirea activităţii Perioada de 
implementare 

Rezultate / indicatori 

 

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 

 
Suport logistic şi metodologic acordat OM pentru 
realizarea activităţilor 

Ianuarie - Aprilie 2010 - oferirea proiectorului OM care l-au solicitat (5 solicitări) 
-  scrisori de recomandare către finanţatori pentru 2 OM care le-
au solicitat (ASM şi AIESEC) 
 

 
Cursuri de instruire Februarie - Martie 2010 - Membrii EFORT au ţinut 5 traininguri la OM „Cultura Nouă” 

(Managementul Echipei, Setarea de obiective, Leadership, Project 
Management şi Rolul unei Organizaţii) 

 

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

 
Operarea modificărilor paginii web www.cntm.md şi 
completarea cu informaţii 

Ianuarie – Aprilie 2010 - plasarea oportunităţilor pentru tineri pe site-ul CNTM 
 

  
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 
 

http://www.cntm.md/
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Informaţii despre oportunităţi naţionale şi internaţionale Ianuarie - Aprilie 2010 - 43 mesaje trimise pe e-mail despre evenimente, traininguri, 

finanţări naţionale şi internaţionale 

 
Activităţi internaţionale Ianuarie – Martie 2010 

- 2 participanţi la activităţile YFJ, delegaţi de CNTM   

 
1.2. Scop: Susţinerea organizaţiilor de tineret non-membre CNTM din R.M. 

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

 
Susţinerea Ligii Studenţilor Basarabeni (LSB) Februarie – Aprilie 

2010 

- promovarea campaniei „Cartea Ta Contează!” prin reţelele 
CNTM 
- o şedinţă cu reprezentantul LSB 
- o emisiune radio despre campanie 
- colectarea cărţilor în oficiul CNTM 
 

 
Susţinerea Centrului Independent de Jurnalism Aprilie - Mai 2010 - plasarea bannerului de promovare a „Şcolii de studii avansate în 

jurnalism” pe pagina web www.cntm.md 

 
1.4. Scop: Dezvoltarea capacităţilor Biroului Executiv şi ale Secretariatului CNTM 

 
1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 

 
Seminar în gestionarea proiectelor internaţionale 1-3 Februarie 2010 - 2 membri ai Secretariatului au beneficiat de instruiri în cadrul 

seminarului 

 

 
Şedinţele echipei CNTM Ianuarie - Mai 2010 - 6 şedinţe ale echipei CNTM (Biroul Executiv, membrii 

Secretariatului şi experţi/consultanţi) 
- elaborarea documentelor de organizare internă (modificări în 
Statutul CNTM, modificări în Regulamentul Intern) 
- ajutor în elaborarea documentelor oficiale (apel de 7 aprilie, 
acord de colaborare cu MTS) 
- evaluarea internă a lucrului în cadrul echipei 
 

 
1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 

 
Identificarea noilor finanţatori Ianuarie – Aprilie 2010 

- încheierea unui nou parteneriat cu Fondaţia pentru copii din 
Elveţia Pestalozzi 
 



AG 033-10 

 

 5 

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 

 
Programul internaţional „Youth in Action” Ianuarie – Mai 2010 - 14 aplicari la diverse proiecte în cadrul programului „Youth in 

action”, 1 proiect aprobat 

 
Proiectul „Speak it up” 16 – 23 Ianuarie 2010 - suport în promovare: cntm si ong yahoogroups, www.civic.md, 

www.cntm.md, mesaj trimis OM 
- implicare ca traineri  
- suport logistic (proiector) 

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

 
„Stakeholders in action”, Serviciul European de 
Voluntariat 

Aprilie–Octombrie 2010 
- 13 aplicanţi, dintre care 3 persoane selectate, ce urmează să 
plece în România 
- menţinerea legăturii cu centrul MIlenium din Arad 

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) 

 
Găzduirea Coaliţiei Nediscriminare, în cadrul căreia s-a 
implementat proiectul „Promovarea Politicilor 
Nediscriminatorii în Republica Moldova” 

Ianuarie 2010 - prezent - 2 conferinţe de presă 
- 10 000 pixuri, 2000 afişe, 300 mape, 300 tricouri  
- 1 sesiune informativă pentru reţeaua TEDO 
- Cca 200 de persoane au beneficiat de consultare juridică prin 
intermediul Liniei Fierbinţi  
- 19 beneficiari ai cursului de instruire privind documentarea şi 
raportarea cazurilor de discriminare 
- cca 10 ONG-uri Membre ai Coaliţiei Nediscriminare şi-au 
fortificat cunoştinţele în domeniu 
- cca 30 de articole plasate pe pagina web 
www.nediscriminare.md 
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Proiect de prestare de servicii „Traducerea şi editarea 
publicaţiilor anti-tortură” 

Februarie – prezent -  1000 de manuale „Investigarea eficientă a relelor tratamente” 
au fost tipărite 

-  400 de manuale oferite Institutului Naţional de Justiţie 

 
Proiectul „Tinerii pentru Drepturile Lor” 1-5 martie 2010 - 87 aplicanţi, 20 selectaţi pentru participare la seminar 

- 18 activităţi în domeniul DO organizate de participanţi în 
localităţile lor 

 
3.2. Scop: Contribuirea la incluziunea sociala a tinerilor 

 
Dialog Intercultural în Republica Moldova Aprilie- prezent - semnarea contractului şi lansarea proiectului  

- distribuirea anunţului de recrutare a consultanţilor/formatorilor 

pentru cursul de instruire în peste 15 reţele online 

 


