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     Raport de Activitate al Secretariatului  
 

1 mai – 31 decembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glosar: 
OM – Organizaţii Membre 
DO - Drepturile Omului 
YFJ – Forumul European de Tineret 
R.M.– Republica Moldova 
* - Activități extra-plan 
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I. Resurse umane 

1. Alexandru Musteața– Secretar General  
2. Vera ŢURCANU-SPATARI – Director de proiect „Dialog intercultural în Moldova” 
3. Lina ACĂLUGĂRIŢEI – Asistent de proiect „Dialog intercultural în Moldova” 
4. Tatiana ȚAULEAN – Asistent logistic „Dialog intercultural în Moldova” 
5. Rita Kotenko – Coordonator Regional „Dialog intercultural în Moldova” 
6. Alina RUSU – Coordonator de proiecte 
7. Ana Furtună  - Asistent de proiect ”Coaliția nediscriminare” 
8. Iulia Marcinschi – Coordonator de proiect  ”Coaliția nediscriminare” 
9. Mariana Țurcan – Expert Politici de Tineret 
10. Cristian CĂPĂŢINĂ – Asistent tehnic  
11. Irina MELNIC – Contabil  
12. Radu URSU – voluntar, moderator CNTM yahoogroups 
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II. Direcţii şi activităţi 

 

Activităţi realizate în perioada 1 mai – 31 decembrie 2010 
conform Planului de Acţiuni 2010 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. 
 

Oferirea suportului logistico-informativ 
OM 

Resurse interne Februarie – Mai  - Oferirea proiectorului la fiecare solicitare( 
2 OM : AIESEC, BEST Chisinau); 

- 17 publicații pe www.cntm.md 
(oportunități de implicare pentru tineri, 
comunicate de presă, anunțuri) 

Alexandru Musteața 

3. 
Facilitarea accesului la informaţie 
despre OM 

Resurse interne Februarie – Mai - Crearea intranetului+ noul design al site-
ului cntm.md  

Alexandru Musteața 

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

4. 

Sporirea gradului de comunicare între 
OM prin întîlniri periodice, participarea 
în activități comune 

.UNFPA 

.AED 

.Resurse Interne 

Februarie – Mai - Invitatia de a participa la Conferinta 
Nationala a Voluntariatului 

 
 

Alexandru Musteața  

5. 
Crearea unui plan de acțiuni de 
interacțiune între ONG-uri și executarea 
proiectelo în comun. 

În perioada de raportare nu s-a reușit  crearea planului de acțiuni din motivul suprasolicitării de 
activități.  

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 

6. Informaţii despre oportunităţile de 
participare la nivel naţional şi 
internaţional (pag. de internet, 
curier YFJ, cntm yahoo groups) 

Resurse interne Februarie – Mai - 17  anunturi plasate pe site-ul CNTM 
(www.cntm.md) 

- 172 mesaje expediate prin rețeaua 
electronica cntm@yahoogroups.com 

Alexandru Musteața 

7. Acordarea suportului în identificarea Informație reflectată în Raportul Biroului Executiv 

http://www.cntm.md/
http://www.cntm.md/


AG 068-11 

 

 4 

resurselor financiare pentru 
participarea la activităţile 
internaţionale. 

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 

12. 
Consultații și asistență oferite 
organizațiilor de tineret 

Informație prezentată în Raportul Biroului Executiv 

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

 

14. 

Promovarea schimbului de experienţă 
dintre ONG-urile de tineret din RM şi 
ONG-urile de tineret de peste hotare. 

Organizatorii 
evenimentelor 
internaţionale 

Februarie – Mai 
- 4 anunturi privind activități naționale și 

internaționale plasate pe site-ul CNTM 
 

Alexandru Musteata 

15. 

Activități de promovare a aderării la 
CNTM 

Resurse interne Februarie – Mai - Plasarea anunțului pe paginile web: 
www.cntm.md, www.civic.md, 
www.ong.md,  

- Distribuirea anunțului prin rețelele sociale: 
www.facebook.com, www.twitter.com  

- X ONG și-au manifestat interesul pentru a 
adera la CNTM (februarie 2011) 

Alexandru Musteata  

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

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

 

Elaborarea Regulamentului Intern și 
revizuirea Statutului CNTM 

Informație prezentată în Raportul Biroului Executiv 

22. 

Participarea la traininguri la nivel 
naţional şi internaţional a membrilor 
BE. 

Informație prezentată în Raportul Biroului Executiv 

25.  
Elaborarea strategiei de comunicare 
CNTM 

Informație prezentată în Raportul Biroului Executiv 

1.4.2. Obiectiv: dezvolta secretariatul  

http://www.cntm.md/
http://www.civic.md/
http://www.ong.md/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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Crearea eficienței de lucru în cadrul 
Secretariatului 

Resurse interne Februarie – Mai 

- 3 persoane angajate in cadrul proiectului 
”Coaliția Nediscriminare” 

- 1 persoană angajată în cadrul proiectului 
”Dialog Intercultural în Moldova” 

Alexandru 
Musteața 

 
Participarea la traininguri de nivel 
national și international a membrilor 
Secretariatului  

Organizatorii 
Evenimentelor 

Februarie - Mai -  
Membrii 
Secretariatului  

 
Inventarierea Bunuriloe aflate în 
proprietatea CNTM 

Resurse Interne Februarie - Mai - Datele inventarierii 
Alexandru 
Musteața 
Irina Melnic 

1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 

29. 
Stabilirea contactelor şi parteneriatelor 
cu noi finanţatori. 

Resurse interne Mai-Decembrie  -   

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 

 
Conferința ”Facilitarea mecanismelor de 
mobilitate a tinerilor ” 

Reflectat în raportul BE 

 
Promovarea Codului Comunității pentru 
Viză și Monitorizarea implementării 
codului 

Reflectat în raportul BE 

 
Informarea  periodică a tinerilor 
referitor la oportunitățile de mobilitate 
academică profesională și de voluntariat 

Reflectat în raportul BE 

 Tîrgul Inițiativelor de tineret AED August   Alina Rusu 

 Implementarea  unei campanii naționale 
de motivarea a participării tinerilor la 
alegeri. 

NED 
FEE 

Mai – Iulie    Sandu Coica 

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

 
Atelierul Politici de Voluntariat în 
Europa de Sud –Est, bruxelles, Belgia 

Reflectat în raportul BE 

 
Ședințe în cadrul Coaliției pentru 
promovarea legii și activităților de 
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voluntariat 

7. 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2010 „Hai în gaşca voluntarilor!” –  

Reflectat în raportul BE 

5. 

Festivalul Voluntarilor 2010 Serviciul pentru 
Pace 

5 Decembrie 2010 - Promovarea anunțului prin rețelele CNTM și 
site-ul asociației; 1 OM premiată cu locul II 
(AO Perspectiva); 

- 2 OM premiate de CNTM cu birotică în 
sumă de 1000 lei, AIESEC Moldova şi 
Organizația Națională a Scauților din 
Moldova 

Alina Rusu 
Alexandru Musteața 

* 
Susținerea campaniei “Hai, Moldova!”   Februarie – Aprilie   - Plasarea și promovarea anunțului cu privire 

la campanie; 
 

Alexandru Musteața 
Sandu Coica 

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

9. 
Stabilirea colaborării cu ONG-urile de 
profil AA, CNTM și Instituțiile de stat de 
profil 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

11. 
Apropierea Mediului Angajator / de 
Afaceri și tinerilor 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
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 

12. 
Semnarea acordului de colaborare dintre 
MTS şi CNTM. 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

13. 

Ședințe cu Instituțiile Publice 
guvernamentale pentru discutarea 
mecanismelor de cooperare și 
promovare a proiectului de lege cu 
privire la tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

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

14. 
Audieri parlamentare asupra proiectului 
de lege cu privire la tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
Consultări publice asupra proiectului de 
politică publică Strategia educaţiei non-
formale  

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 
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Şedinţe cu instituţii publice pentru 
promovarea proiectului de politică 
publică Strategia Educaţiei Non-formale 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
Conferinţa naţională “Educaţia non-
formală ca mecanism de realizare a 
sistemului de educaţie în R. Moldova” 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
Audieri parlamentare asupra proiectului 
de lege cu privire la tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
Consultări publice asupra proiectului de 
politică publică Strategia educaţiei non-
formale  

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
Şedinţe cu instituţii publice pentru 
promovarea proiectului de politică 
publică Strategia Educaţiei Non-formale 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 
2.4. Scop: Monitorizarea elaborării şi implementării politicilor/activităţilor de tineret 

2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 

 

Monitorizarea procesului de alocare şi 
cheltuire a bugetului de stat pe 
domeniul tineret de către instituţiile 
publice locale 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 

Dezbateri regionale (13 raioane) pe 
eficienţa utilizării banilor publici pentru 
domeniul tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 

Crearea unei echipe de formatori în 
monitorizarea şi evaluarea bugetelor 
locale pentru domeniul tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 

Conferinţe regionale (13 regiuni) pentru 
prezentarea rapoartelor şi 
recomandărilor în administrarea 
bugetului local pe tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 

Elaborarea studiului naţional (cantitativ) 
referitor la eficienţa utilizării bugetelor 
pentru domeniul tineret 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

 

Elaborarea unui studiu asupra politicilor 
de tineret în regiunea Mării Negre Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 
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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) 

1. 

Organizarea în parteneriat cu alte 

ONG-uri a training-urilor pe tematica 

DO  

CoE, EYF, YiA Ianuarie - 

Decembrie 

 Nr. tinerilor 

instruiți 

2. 
 Nr. organizațiilor 

implicate în proiect 

   

3. 

 Cunoștințe și 

abilități în 

domeniul DO 

obținute de 

participanți 

Natalia Cojohari   

4.      

5.      

6.      

7.      

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

8. 
Participarea la şedinţele de coordonare 
în domeniul combaterii şi prevenirii 
discriminării în RM a Misiunii OSCE. 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

9. 

Participarea la şedinţele de lucru al 
Ministerului Justiţiei în vederea 
elaborării proiectului de lege cu privire 
la prevenirea şi combaterea 
discriminării. 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

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

10. 

Elaborarea modului de instruire pe 
drepturile omului pentru tineri – modul 
utilizat pentru seminarele de informare 
în şcoli şi universităţi. 

În perioada de raportare modulul de instruire nu a fost elaborat din motivul suprasolicitării de activități. 
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11. 
Realizarea unui workshop avansat în 
domeniul anti-discriminării 

Activitate realizată și raportată la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 
 

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 

12. 

Curs naţional de instruire ToT pentru 
crearea unei reţele de 
formatori/consultanţi în dialog şi 
educaţie interculturală 

Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi” 

21-24 mai 2010 - 13 formatori/consultanți instruiți în dialog 
și educație interculturală și, ulterior, 
angajați part-time în cadrul proiectului 
(divizați pe grupuri în localitățile selectate 
în proiect); 

- Crearea echipei de experți a proiectului 

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 

13. 

Vizite de studiu în regiuni pentru 
selectarea a 4 ONG 

Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi” 

Iunie – Iulie  
- 4 ONG selectate în calitate de parteneri 

pentru proiect; 
- 4 Memorandurmuri de Colaborare semnate 

cu ONG-urile selectate în proiect; 
- 5 coordonatori locali ( Edineț, Bălți, 

Soroca, Cimișlia și Chișinău), angajați în 
cadrul proiectului 

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 

14. 

Seminar naţional de instruire pe dialog şi 
educaţie interculturală pentru ONG-uri 
implicate în proiect  

Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi” 

August -Septembrie 
- 15 reprezentaţi din 4 ONG locale instruite 
- 4 contracte de parteneriat semnate cu 

ONG-urile locale: AO  “Moștenitorii” 
(Bălți), AO “Demos” (Edineț), Centrul de 
Tineret “Dacia” (Soroca) , AO “Pro 
Cimișlia” (Cimișlia). 

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 

15. 

Seminare pentru stabilirea 
parteneriatelor cu APL 

Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi” 

Octombrie-
Decembrie  

- 10 seminare de stabilire a contactelor  
pentru semnarea Memorandumurilor au 
fost desfășurate cu APL-urile din 
localitățile targetate în proiect; 

- 6  Memorandumuri de colaborare semnate 
cu APL-urile din localitățile targetate în 
proiect 

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 

16. 

Schimb intercultural în Elveţia  
Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi”,Taxe 
individuale, 
colectate de la 
participnați, 
Compania 
“AGROSFERA.BM”, 
Compania “VIA 

1-16 Noiembrie - 39 copii au participat în cadrul echimbului 
intercultural în Orășelul Copiilor, or. 
Trogen, Elveția 

- 11activități realizate de copii în localitățile 
lor (Cimișlia, Edineț, Bălți, Soroca, 
Chișinău) 

- 4 copii și-au manifestat dorința de a fi 
voluntari în cadrul CNTM 

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 
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AGRO”, Donații 
(individuale) oferite 
prin produse 
alimentare 

* 
Ședințe de coordonare și evaluare 

Fundația Elvețiană 
pentru Copii 
“Pestalozzi” 

Mai- Decembrie - 6 ședințe de planificare a activităților și de 
evaluare a proiectului  

Vera Țurcanu-
Spatari 
Lina Acălugăriței 

 
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) 

1. Participarea la COMEM 
În perioada raportată nu a avut loc un astfel de eveniment. Ultimul COMEM a avut loc în Aprilie 2010 și a fost 
raportat la Adunarea Generală din 8 Mai 2010. 

2. Participarea la Adunarea Generală a YFJ Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv 

3. 
Participarea la întrunirile grupului de 
lucru pe Angajare şi Probleme Sociale 
ale YFJ 

În perioada raportată nu au avut loc ședințe ale respectivului grup de lucru. 

4. 

Participarea delegaţilor CNTM la diverse 
evenimente tematice organizate de YFJ 

YFJ Septembrie - Participarea Secretarului General la 
întrunirea secretarilor generali a OM a 
Forumului European de Tineret.  

- Devoltarea relațiilor internaționale la 
nivelul secretariatelor 

 

Alina Rusu 

5. 

Oferirea contribuţiei la elaborarea 
diverselor documente de politici în 
cadrul Forumului 

Resurse interne Mai-decembrie Planul de Acțiuni 2011-2012, Declarația cu 
privire la continuarea programului Youth in 
Action, planificarea Anului European a 
Voluntariatului 2011. 

Alina Rusu 

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

 
6. 

Participarea la Adunarea Generală 
CIJEF. 

În perioada raportată nu a fost organizată nici o activitate a respectivei rețele. 
 

7. 
Participarea la activităţile platformei 
Tinerii pentru Alianţa Civilizaţiilor. 

În perioada raportată nu a fost organizată nici o activitate a respectivei platforme. 

8. 
Participarea la Adunarea Generală 
APYN. 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv. 
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9. 
 

Participarea în cadrul unui eveniment 
organizat de APYN. 

Informație prezentată în cadrul Raportului Biroului Executiv. 

 

4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 
 
Activitățile 10-12 sunt reflectate în Raportul Biroului Executiv. 

 
4.1.4 Obiectiv: De a iniţia noi parteneriate cu ONG-urile de tineret din EU şi CSI 
 
Activitățile 13-16 sunt reflectate în Raportul Biroului Executiv. 

 


