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Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul 

Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național 

al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 
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Capitolul 1. Aspecte introductive 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o organizație neguvernamentală de tineret, 

apolitică ce cuprinde 46 de organizații de tineret de nivel local și național. CNTM este organizația care 

întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului 

asociativ de tineret. Pentru realizarea acestei viziuni, CNTM are misiunea de a promova interesele 

tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfășurarea 

programelor și activităților de instruire, informare, lobby și consultare. CNTM este o organizație care 

promovează politica în domeniul tineretului.  

Raportul dat este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategice ale organizației 

pentru perioada anilor 2014-2018. În acest sens, CNTM și-a promus analiza și evaluarea funcționării și 

eficacității centrelor de tineret de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Conform Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Sănătate 2020
1
 reprezintă a patra 

parte din populaţia Republicii Moldova şi totodată forţa motrice în procesul de dezvoltare al ţării. Din 

acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a statului prin adoptarea 

şi implementarea de politici efective ce vizează toate categoriile de tineri. Ministerul Tineretului şi 

Sportului este instituţia publică centrală abilitată şi responsabilă de dezvoltarea sectorului de tineret. 

Totodată, este importantă cooperarea inter-sectorială cu alte ministere, instituţii publice şi societatea 

civilă pentru a soluţiona în mod concordat problemele existente şi a aduce valoare adăugată situaţiei 

tinerilor în societate. Diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri care ar reprezenta un 

instrument efectiv de dezvoltare maximă a potenţialului fiecărui tânăr şi realizarea unei vieţi împlinite 

în Republica Moldova.  

Primul grup de centre de tineret create, care au fost concepute doar cu servcii de informare și 

participare, au evoluat cel mai mult, acestea dezvoltând o gamă diversă de servicii pentru tineri. Cu 

suportul din partea UNICEF și FISM, începând cu anul 2003 au fost create în municipiul Chișinău Centrul 

Național de Resurse pentru Tineret, Centrul Național al Lucrătorilor de Tineret, Centrul Media, Centrul 

Video pentru Tineri, iar la nivel regional Centre Regionale de Resurse pentru Tineri în Soroca, 

Basarabeasca, Biești, Ungheni, Bălți, Comrat și Fălești. Pe parcurs au mai fost create centre de acest tip 

în Criuleni, Orhei, Edineț, Leova, Sîngerei, Dubăsari, Alexăndreni, care activează ca instituții publice și 

sunt la finanțarea autorităților publice.
2
 

Centrele create fiind în proporție de 95% cu statut de instituție publică, nu au avut oportunități 

suficiente de a-și identifica resursele necesare din exterior. Majoritatea centrelor de tineret au fost 

create prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, fiind apoi o parte din ele instituționalizate și 

luate sub tutela autorităților, în responsabilitatea cărorara la moment este acordarea suportului 

financiar necesar. Există totuși și centre, care fiind create la inițiativa organizațiilor neguvernamentale, 

au rămas să fie administrate de acestea în continuare, având paralel și suport din partea autorităților 

publice.  

Centrele create au dezvoltat o gamă diversă de servicii, care au depășit obiectivele planificate 

inițial. Serviciile acestora au cuprins domeniul instruirii nonformale, accesului la informare, participarea 

tinerilor, orientare vocațională, formare și integrare profesională, timp liber, sport, voluntariat, 

dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat, agrement și schimb de tineret. 

Activitatea de coordonare și monitorizare la nivel național a activității centrelor de sănătate 

prietenoase tinerilor este efectuată de către Ministerul Sănătății prin intermediul centrului de sănătate 

prietenos tinerilor. 

Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor este o uniune benevolă de 

asociații obștești și instituții publice ce au drept scop să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și  

legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii 

                                                           
1
Strategia Natională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, Anexa1, disponibil online: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356215 
2
 Disponibil online: http://new.neovita.md/ 
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de servicii de tineret din Republica Moldova. Misiunea Rețelei este de a contribui la îmbunătățirea 

calității serviciilor prietenoase tinerilor din Republica Moldova, prestate de diverși actori locali, 

regionali și naționali.
3 

Capitolul 2. Centrele de tineret din Republica Moldova 

Datorită tranziţiei la un sistem administrativ democratic, necesitatea serviciilor de tineret a 

impulsionat mai mulţi constituenți din Republica Moldova să contribuie la elaborarea conceptului de 

funcționare a centrelor de tineret. Acest concept, a fost aplicat pentru prima dată, în anul 2003, când 

au fost create primele centre pilot. Inițial au fost promovate două tipuri de centre, care se diferențiau 

după serviciile prestate, centrele de resurse și informare, care ofereau tinerilor oportunități de 

informare și participare și centrele de informare și sănănătate, axate pe sănătatea tinerilor și 

prevenirea comportamentelor riscante. Evoluția acestor centre pe parcursul unui deceniu, au conturat 

unele aspecte de funcționare a acestora și desigur, au scos în evidnță și un șir de necesități și 

oportunități de dezvoltare.
 4
 

Figura 1

                                                           
3
 Disponibil online: http://www.youthsoroca.md/?page=213 

4
 Notă informativă cu privire la proiectul de Lege a Strategiei Naționale a Sectorului de Tineret 2014-2020, 

Disponibil online: http://particip.gov.md/public/documente/142/ro_1667_Nota-informativa.pdf 

 

Conform datelor prezentate de către 

Ministerul Finanțelor, pe teritoriul Republicii 

Moldovei se află în total 28 de centre de tineret, 

care au drept scop diversificarea şi consolidarea 

serviciilor pentru tineri. Cele mai multe centre 

de tineret se află în raioanele Soroca și Sîngerei, 

a câte 3 la număr. 

 Raioanele Călărași, Hîncești, Leova și 

municipiul Bălți ne comunică prezența a cîte 2 

centre de tineret pe întreg teritoriul acestora. 

Celelalte raioane ce manifestă interes față de 

dezvoltarea sectorului de tineret sunt 

Basarabeasca, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, 

Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Orhei, 

Rîșcani, Șoldănești, Strășeni, Ungheni și UTA 

Găgăuzia, confirmând activitatea a câte un 

centru de tineret fiecare. În celelate raioane de 

pe teritoriul Republicii Moldova nu există o 

informație cu privire la centrele de tineret. 
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Ministerul Finanțelor alocă anual o anumită sumă de bani destinată pentru coordonarea celor 28 

centre. Conform datelor afișate de către Ministerul Finanțelor în anul 2015, dacă e să comparăm 

valoarea sumei aprobate și valoarea sumei executate, observăm o diferență de  aproximativ 3 207 000 

lei. Raionul cu cea mai mică valoare alocată și, respectiv, executată, este raionul Florești, cu 20 000 lei, 

pe locul 2 poziționându-se raionul Șoldănești. Cea mai mare sumă investită în interesele tinerilor o are 

raionul Criuleni, cu o valoare de aproximativ 1 039 000 lei. 

Mijloace financiare alocate centrelor de tineret 

Tabel 1 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 

 

Diagrama diferenței dintre unitățile de state și numărul de angajați ne arată că în centrele de 

tineret din țară există deficit de angajați, deoarece numărul angajaților este cu 40 mai mic decât 

numărul de unități de state prevăzut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea 

publică locală 

Numărul 

centrelor de 

tineret 

Aprobat Precizat Executat 

1 Basarabeasca 1 412,7 424,7 416,1 

2 Călărași 2 215,8 215,8 182,7 

3 Căușeni 1 1072,1 510 476,9 

4 Cimișlia 1 140,9 128,9 109,3 

5 Criuleni 1 1068,1 1065,5 1039 

6 Dubăsari 1 614,1 535,1 319,4 

7 Edineț 1 824,9 825,1 619,4 

8 Fălești 1 338 232 128,1 

9 Florești 1 32,3 23,6 20,1 

10 Hîncești 2 536,1 546,1 477 

11 Leova 2 255 205,1 136,1 

12 Orhei 1 614,9 614,9 437,4 

13 Rîșcani 1 102,7 102,7 93,1 

14 Sîngerei 3 595,4 642,1 587,7 

15 Șoldănești 1 46,6 46,6 45,6 

16 Soroca 3 871,6 824,5 803,6 

17 Strășeni 1 170 220,8 181,3 

18 Ungheni 1 908,2 1095,3 923,4 

19 mun. Bălți 2 679,5 459,6 456,5 

20 UTA Găgăuzia 1 1870,4 709,4 709 

Total 28 11369,3 9427,8 8161,7 
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Diagrama 1 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 

Analiza comparativă a numărului de angajați la începutul și la sfârșitul anului ne arată că dacă la 

început erau în medie 181 angajați în toate centrele de tineret din țară, spre sfârșitul anului numărul 

acestora s-a micșorat cu aproximativ 33 unități, adică 148 angajați. Cea mai mare deviere a avut loc în 

raionul Căușeni, unde la început de an s-au înregistrat 32 de angajați, iar la sfârșit doar 7, diferența 

fiind de 25 de angajați. Raioanele Criuleni și Dubăsari de asemenea au raportat o micșorare a numărului 

de angajați cu aproximativ 2-3 unități. Însă, numărul de angajați a rămas neschimbat în raioanele Bălți, 

Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Edineț, Hîncești, Leova, Orhei, Rîșcani și Sîngerei. 

Dacă e să comparăm unitățile de state cu numărul angajaților prevăzut în buget, observăm devieri 

la categoria personalului auxiliar, unde unitățile de state sunt cu 3% mai mici decât numărul de 

angajați. La categoria personalului de profil, în buget sunt prevăzute cu 3% mai mult decât numărul 

angajaților. 

Diagrama 2                                              Diagrama 3 

 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 

Analiza comparativă a numărului de angajați la începutul și la sfârșitul anului ne arată că dacă la 

început erau în medie 181 angajați în toate centrele de tineret din țară, spre sfârșitul anului numărul 

acestora s-a micșorat cu aproximativ 33 unități, adică 148 angajați. Cea mai mare deviere a avut loc în 

raionul Căușeni, unde la început de an s-au înregistrat 32 de angajați, iar la sfârșit doar 7, diferența 
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fiind de 25 de angajați. Raioanele Criuleni și Dubăsari de asemenea au raportat o micșorare a numărului 

de angajați cu aproximativ 2-3 unități. Însă, numărul de angajați a rămas neschimbat în raioanele Bălți, 

Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Edineț, Hîncești, Leova, Orhei, Rîșcani și Sîngerei. Motivele fluctuațiilor 

fiind salarizarea mică, volumul mare de muncă, lipsa de conlucrare dintre primării și consiliile raionale 

și instabilitatea politică. 

Diagrama 4 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 

Pe parcursul anului 2015, în raionul Florești au existat 850 de beneficiari ai centrului de tineret 

respectiv, acesta fiind numărul maxim. Numărul minim de beneficiari s-a înregistrat în raionul Căușeni, 

cu o valoare totală de 45 de unități. 

Diagrama 5 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 
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Nivelul de salarizare prevăzut în buget este mai mare decât cel îndeplinit în toate raioanele. Cele 

mai mari devieri ne sunt prezentate în raioanele Bălți, Edineț, Fălești și Orhei. 

 

Diagrama 6 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației Ministerului Finanțelor 

Capitolul 3. Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor 

Centrul de sănătate prietenos tinerilor este o subdiviziune funcțională a instituțiilor medico-

sanitare publice/private sau persoană juridică, care urmărește beneficiul public și acționează în 

interesul prioritar al sănătății și dezvoltării adolescenților și tinerilor la nivel de comunitate, în 

colaborare eficientă cu serviciile desconcentrate în teritoriul de deservire, autoritățile publice locale, în 

baza abordării holiste a personalității adolescentului și tânărului și a problemelor lor, atât de pe poziții 

medicale, cât și psiho-sociale. 

Activitatea de coordonare și monitorizare la nivel național a activității centrelor de sănătate 

prietenoase tinerilor este efectuată de către Ministerul Sănătății prin intermediul Centrului de sănătate 

prietenos tinerilor Neovita, care reprezintă centrul de resurse în domeniul serviciilor de sănătate 

prietenoase tinerilor la nivel național.  

Activitățile de coordonare și colaborare a Centrului de sănătate prietenos tinerilor la nivel local 

cu alte instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale ce activează în domeniul sănătății și 

dezvoltării adolescenților și tinerilor se realizează în baza mecanismelor de conlucrare existente între 

partenerii implicați.  

Administrația Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor este efectuată de șeful centrului, care 

este angajat și eliberat din funcție. 

În Republica Moldova activează 38 de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor. Administrarea 

Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor este efectuată de șeful centrului, care este angajat și 

eliberat în funcție în conformitate cu legislația în vigoare. Finanțarea acestor centre este asigurată din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală după metoda „buget global”. Mijloacele financiare 

destinate Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor sunt în permanentă creștere, constituind 

7635,0 mii lei în anul 2014, 10939,4 mii în anul 2015 și 13993,6 mii lei în anul 2016.
5
 

                                                           
5
 Demersul nr.01-6/860 din 08.08.16 al  Ministerului Sănătății 
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Scopul principal al activității Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor este ameliorarea stării 

sănătăți adolescenților și tinerilor și crearea premiselor benefice de dezvoltare și integrare socială a 

acestora în comunitate prin intermediul sporirii accesului la servicii de sănătate prietenoase tinerilor. În 

conformitate cu standardele de calitate ale serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor și obiectivele 

propuse, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor realizează pachetul extins de servicii de sănătate 

prietenoase tinerilor prin intermediul activităților educațional-informaționale, consultative și, adițional, 

pentru adolescenții și tinerii în stare de vulnerabilitate și de risc – pachetul  de servicii mobile. 

Obiectivele de bază ale activității Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în 

corespundere cu standardele de calitate a Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor sunt 

următoarele:
 6
 

  Figura 2 

 

 
Sursa: Elaborat de autor 

Figura 3 

Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor activează în baza resurselor necesare: 

 

                                                           
6
 Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la organizarea activității centrelor prietenoase tinerilor, disponibil online: 

http://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/868_din_31.07.2013-
_privind_organizarea_activitatii_cspt.pdf 
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Capitolul 4. Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor 

Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor este o uniune benevolă de 

asociații obștești și instituții publice ce au drept scop să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și  

legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii 

de servicii de tineret din Republica Moldova. Misiunea Rețelei este de a contribui la îmbunătățirea 

calității serviciilor prietenoase tinerilor din Republica Moldova, prestate de diverși actori locali, 

regionali și naționali. Rețeaua îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor participării benevole şi 

egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei.  

Membrii rețelei îşi desfăşoară activitatea prin intermediul Adunării Generale, a Consiliului 

Reţelei, a Grupurilor de Lucru şi a Secretariatului Reţelei, care activează în conformitate cu 

regulamentul Rețelei Naționale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. 

Activitatea Rețelei se desfășoară prin intermediul grupurilor de lucru create din organizațiile 

și instituțiile membre în funcție de misiunea și obiectivele Rețelei: 

Figura 4 

 

 

Sursa: Elaborat de autor 
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Figura 5 

Membrii grupurilor de lucru au următoarele drepturi şi responsabilităţi: 

 

Sursa: Elaborat de autor 

  Figura 6 

Rețeauna Națională a Prestatorilor de 

Servicii Prietenoase Tinerilor are per total 49 de 

prestatori de servicii de tineret pe tot teritoriul 

țării. Cele mai multe se află în raionul Bălți, fiind 

7 la număr. Raioanele Fălești și Orhei se 

poziționează pe locul 2, având câte 5 prestatori de 

servicii. În raioanele Sângerei și Glodeni activează 

câte 3, pe când în raioanele Basarabeasca, Edineț, 

Nisporeni, Ocnița, Râșcani, Soroca, Chișinău – câte 

2. Câte un prestator de servicii prietenoase 

tinerilor activează în următoarele raioane: 

Bender, Ștefan Vodă, Leova, Hâncești, Florești, 

Dubăsari, Drochia, Criuleni, Cimișlia, Căușeni, 

Briceni și Anenii Noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Se întrunesc separat 
în ședințe de lucru, 
ori de câte ori este 
nevoie, pentru a 
discuta probleme care 
țin de competența 
grupului de lucru din 
care fac parte; 

1 

•Astfel de ședințe 
pot fi convocate 
de către Consiliul 
Rețelei fie de 1/3 
din membrii 
grupului de lucru; 

2 

•Ședințele 
grupurilor de 
lucru sunt 
conduse de către 
un membru al 
grupului respectiv 
care este ales prin 
votul simplu 
majoritar al celor 
prezenți la 
ședință; 

3 

•Ședințele grupurilor 
de lucru vor fi însoțite 
de procese verbale 
care urmează a fi 
transmise ulterior 
Secretariatului pentru 
ca discuţiile şi 
deciziile luate în 
cadrul acestor grupuri 
să fie aduse la 
cunoştinţa Consiliului 
Rețelei şi a 
membrilor; 

4 
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> 5
ani

2-5
ani

< 2
ani

Perioada de desfășurare a activității centrului din 
momentul înființării 

Membri ai Rețelei pot deveni asociațiile obștești și instituții publice din Republica Moldova, care 

prestează servicii prietenoase tinerilor, au depus dosarul de aderare şi se obligă să respecte 

regulamentul.  

Figura 7 

Membrii Rețelei sunt în drept: 

 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Capitolul 5. Centrele de Tineret la nivel local 

În sensul evaluării centrelor de tineret din țară, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a 

elaborat un chestionar cu întrebări pe mai multe direcții care ulterior a fost remis în adresa a 23 de 

centre de tineret. La demersul oficial au fost receptive 11 centre de tineret care și ulterior au fost 

chestionate. Întrebările în chestionar au vizat durata înființării centrului, tipurile de activități 

prestate, numărul beneficiarilor, bugetul anual, etc. Raspunsurile recepționate în urma chestionării 

sunt prezentate sub formă grafică în diagramele de mai jos. 

Diagrama 7 

 

Dacă e să analizăm perioada 

de activare a centrelor de tineret 

din eșantionul de 11 centre, 

observăm că 1 centru a fost înființat 

mai puțin de 2 ani în urmă, un alt 

centru a fost înființat de la 2 la 5 

ani în urmă, pe când celelalte 9 au 

o perioadă de activitate de mai bine 

de 5 ani. 

 

 

să ia parte la 
şedinţele 
Consiliului 

• să participe şi să contribuie la 
activitatea Rețelei, inclusiv prin 

participarea în cadrul grupurilor de 
lucru ale Rețelei 

să candideze la 
unul din locurile 

de membri al 
Consiliului Rețelei 

• să i se pună la dispoziţie 
informaţii disponibile privind 

activităţile, sursele de finanţare 
etc. ale altor membri ai Rețelei 

desfăşurate în domeniul 
promovării serviciilor prietenoase 

tinerilor 

să obţină de la 
Consiliu şi 
Secretariat 

informaţii despre 
activitatea Rețelei 

• să participe la 
desemnarea 

membrilor 
Consiliului 

Rețelei 
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În lista activităților centrelor de tineret se includ următoarele tipuri de activități: premieri, 

desfășurate de 1 singur centru, ceea ce constituie 9,1% din eșantionul total, concursuri civive, 

desfășurate de 4 centre, ceea ce constituie 36,4 % din totalul centrelor, activități sportive, de 6 

centre, adică 54,5 %, activități ecologice, de 4 centre, adică 36,4%, instruiri, de 10 centre, adica 

90,9%, editoriale, de 2 centre, 18,2%, activități culturale, de 8 centre, adică 72,7%, turism, de 3 

centre, ceea ce constituie 27,3%, forumuri cu tineri, desfășurate de 6 centre, adică 54,5%, activități 

de sporirea erudiției, de 3 centre, adică 27,3 %, zile internaționale, de 6 centre, adică 54,5 %, 

programe de voluntariat, de 7 centre, adică 63,6 %, formare profesională de 1 singur centru, ceea ce 

constituie 9,1 %.  

Diagrama 8 

 

Diagrama 9 

Dacă să ne referim la numărul 

de beneficiari ai centrelor de tineret 

vizate, atunci observăm prin 

intermediul diagramei că 55,0% din 

totalul de centre, au anual mai mult 

de 500 de beneficiari, ceea ce este 

foarte îmbucurător. 18,0% au anual 

de la 100 la 250 de beneficiari, iar 

alte 18,0% au de la 250 la 500 de 

beneficiari. Doar un singur centru, 

ceea ce constituie 9,0 % din 

eșantionul total are mai puțin de 100 

beneficiari pe an. 
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73% 

18% 

9% 

Schimbările produse cu privire la condițiile de 
finanțare oferite de către instituțiile 
publice/metodologia alocării în ultimii 3 ani 

Da

Nu

Nu știu, deoarece 
centru nu primește 
finanțare de la 
autoritățile publice 

18% 

27% 

9% 

46% 

Bugetul anual al centrului 

sub 10000 lei

10000-50000 lei

50000-100000 lei

peste 100000

 

Diagrama 10 

Conform diagramei ce 

analizează gradul de eficiență 

a finanțărilor oferite de către 

instituțiile publice, observăm 

că 72,7 %  dintre centrele de 

tineret au simțit o schimbare 

considerabilă în condițiile de 

finanțare și în metodologia 

alocării banilor publici, pe 

când 18,2 % nu au văzut vreo 

schimbare. 1 centru de 

tineret nu primește finanțare 

de la autoritățile publice. 

 

Diagrama 11 

Conform diagramei 

observăm că tendința finanțării 

din ultimii 3 ani, a crescut 

pentru 44,4% din centre și 

pentru alte 44,4% a scăzut, iar 

pentru 11,1% tendința finanțării 

a rămas constantă. Astfel, 

constatăm că variații în sensul 

finanțării sunt observate, doar 

că ele nu sunt cu tendință 

pozitivă. 

 

 

 

 

 

Diagrama 12 

  

Conform diagramei bugetului 

anual al centrelor de tineret 

observăm că, peste 100 000 lei 

sunt alocați pentru aproape 

jumătate din totalul centrelor, 

adică 45,5 %, de la 50 000 la 

100 000 sunt alocați pentru 

9,1%, de la 10 000 la 50 000 lei 

sunt alocați pentru 27,3 %, iar 

sub 10 000 lei anual sunt 

alocați pentru 18,2 % din 

eșantionul total. 

 

45% 

44% 

11% 

Tendința finanțării din ultimii 3 ani 

A scăzut

A crescut
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De asemenea, în tabelul de mai jos sunt prezentate sursele de finanțare în anul 2015, precum și 

cît la sută provin din aceste surse. Astfel, putem constata că 8 centre de tineret sunt la finațare 

deplină din sursele bugetului consiliului raional și a primăriei. Totodată, se observă o diversificare a 

surselor de finanțare la unele centre de tineret ca urmare ca utilizării mijloacelor financiare provenite 

din donații private, organe de caritate naționale cît și internaționale, subvenții și activități 

generatoare de venit. 

Tabelul 2 

Surse de finanțare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Organe de caritate 
nationale 

10 1                   

Organe de caritate 
internationale 

9   2                 

Donatii private (persoane 
fizice/juridice) 

10 1                   

Institutii internationale 10 1                   

Subventii naționale 11                     

Consiliul raional 6 1                 4 

Primarie 5         1 1       4 

Activități proprii 
generatoare de venit 

9   1               1 

 În urma analizei, de asemenea, s-au constatat următoarele: 5 dintre totalul centrelor de 

tineret (45,5%), colaborează cu instituțiile publice la nivel local și național prin dialog profesional și 

schimb de experiențe cu privire la probleme și provocări sociale concrete. 9 dintre centre (81,8%), 

colaborează prin contactul cu beneficiarii. Colaborarea prin soluționarea cazurilor individuale prin 

management de caz este aplicată de către 2 centre de tineret (18,2%). 3 dintre totalul centrelor 

(27,3%) folosesc consilierea autorităților publice în anumite teme, pe când 4 centre de tineret (36,4%) 

colaborează prin dezvoltarea comună de proiecte. 2 centre de tineret (18,2%) colaborează sub forma 

activităților comune de advocacy, însă alte 3 centre (27,3%) folosesc angajarea de personal din partea 

autorităților publice. 

Diagrama 13 
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Capitolul 6. Concluzii și recomandări 

La evaluarea activității Centrelor de Tineret din țară, au fost analizate 28 de Centrele de 

Tineret, 37 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, și membrii Rețelei Naționale a Prestatorilor de 

Servicii Prietenoase Tinerilor. În scopul obținerii unei imagini mai ample au fost supuse chestionării 11 

centre de tineret. Toate aceste surse au facilitat procesul de analizare a situației Centrelor de Tineret 

și au relevat următoarele concluzii: 

Pe teritoriul Republicii Moldovei se află în total 28 de centre de tineret, care au drept scop 

diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri. 

În centrele de tineret din țară există deficit de angajați, numărul angajaților fiind cu 40 mai mic 

decât numărul de unități de state prevăzute. Instabilitatea politică și nivelul jos de salarizare 

demotivează lucrătorii de tineret să activeze pe o durată mai mare de un an, analiza comparativă 

demonstrează o micșorare cu 33 de unități la sfîrșit de an. Devieri se observă la categoria personalului 

auxiliar, unde unitățile de state sunt cu 3% mai mici decât numărul de angajați, pe când la categoria 

personalului de profil, în buget sunt prevăzute cu 3% mai mult decât numărul angajaților. 

De asemenea, există o diferență numerică foarte mare dintre nivelul de salarizare prevăzut în 

buget și cel efectuat. Cele mai mari devieri având loc în raioanele Bălți, Edineț, Fălești și Orhei. 

Cele mai multe centre de tineret la nivel local au fost fondate mai bine de 5 ani în urmă, fapt ce 

demonstrează lipsa de prioritate a sectorului de tineret. Cele mai frecvente tipuri de activități în 

cadrul centrelor de tineret sunt instruirile, fiind urmate de alte activități culturale și acțiuni de 

voluntariat. Anual, numărul de beneficiari ai Centrelor de Tineret este în cele mai multe cazuri mai 

mare de 500 persoane. 

Totodată, schimbările produse cu privire la tendința de finanțare pentru unele centre este în 

creștere pentru altele în descreștere. Sursele de finanțare sunt variate: de la organe de caritete 

naționale și internaționale, donații private și subvenții dar în mare parte centrele sunt finanțate de la 

bugetul consiliului raional și primării în marime de 100% ceea ce demonstrează nediversificarea 

surselor financiare. 

În contextul concluziilor formulate, venim cu următoarele recomandări: 

 Creșterea numărului de angajați în cadrul centrelor de tineret, pentru a corespune cu numărul 

de unități în state prevăzut în buget; 

 Angajarea în câmpul muncii a personalului de profil, întrucât acesta este insuficient; 

 Majorarea nivelului de salarizare, în scopul evitării fluctuațiilor angajaților; 

 Diversificarea gamei de servicii a centrelor, în corespundere cu necesitățile și preferințele 

beneficiarilor; 

 Schimbul de experiență între centre, în scopul facilitării serviciilor prestate; 

 Conlucrarea centrelor cu autoritatea publică locală și cu alte organizații neguvernamentale. 

 Creșterea finanțării și diversificarea surselor; 

 Facilitarea deschiderii centrelor de tineret în următoarele regiuni: Cahul, Cantemir, Glodeni, 

Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rezina etc. 

 

 

 

 



 
 

 
 

13 

Anexa 1 

Centrele de Sănătate Prietenoase tinerilor 

NR Localitatea adresa Nt tel CSPT e-mail 

1 
 

CSPT Chişinău, 
NEOVITA 

Or. Chisinau, str. Socoleni 19, (in 
incinta policlinicii nr 10 intare 
laterala) 

  
46-37-28, fax: 40-
66-32 

info@neovita.md 
www.neovita.md 
www.sspt.md 

2 CSPT Chişinău, 
SINDBIODAN 

or Chişinău Str. Trandafirilor 7; 022-63-27-11 sbdcm@mail.ru 
dzigarm1963@mail.ru 

3 CSPT Anenii Noi or. Anenii Noi, str. 
Uzinelor30/1/CMF etajul nr.1; 

0265-22-831 evegurschii@mail.ru 

4 CSPT Bălţi or. Balti, str. Kiev, 30;Centrul de 
Sanatate nr 6  intrare central in 
spatele blocului 

0(231)46-4-62; 
fax:4-47-30 
  

cspt.aatis@mail.ru 

5 CSPT Basarabeasca or. Basarabeasca, str.Muncii, 24 
etajul 4 (411) 

(297)20 2 95 besleaga_petru@mail.ru 

6 CSPT Briceni Str Mihai  Eminescu nr 84  CS 
etajul 2 

(247) 92.0.37; 
fax.  (247) 
2.56.42 

csptbriceni@mail.ru 

7 CSPT Cahul or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 27 
CS etajul 5 bir 513,517 

0299-23-9-35 domencozinaida@gmail.com 
facebook: CSPT Agape 

8 CSPT Călăraşi or. Călăraşi, str. Toma Ciorbă 21; 
(cladirea Pediatrie ,et.1, intrare 
separata) 

0244-2-64-92 / 
Fax 02442-08-01 

cspt.vetalonga@gmail.com 
facebook : CSPT Vitalonga 

9 CSPT Cantemir or Cantemir, str. Testimiţanu 
nr.22; 
Cladirea policlinicii, et.2, 
bir.206,201,203, etajul 1 bir 109 

2-27-01Fax: 273-
2-27-03 
Anticamera – 2-
27-03 

csptcantemir@mail.ru 

10 CSPT Căușeni Str ana si alexandru 18 CS etajul 2 
bir 28,27,29 

243-2-66-33 clepsidra@mail.ru 

11 CSPT Ceadîr-Lunga Str Miciurin nr 2 CS etajul $ bir 
406,401 

078442719 cantevici@gmail.com 

12 CSPT Cimişlia or. Cimişlia, str. Alexandrucel Bun, 
135, incinta CS, et.1,birourile 
22,25;intrare separate 

(241)21-1-15 tineri-tineri@mail.md 

13 CSPT Comrat Str Pobedii nr 44 CS etajul 3 bir 
50,51,52 intrare centrala 

tel.: 0298-2-36-
70; 

dvijenie_plus@mail.ru 

14 CSPT Criuleni 
(Dubasari) 

or. Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1; 
incinta policlinicii ,intrare 
separata 

(373)248 21 000; alexculava@yandex.com 
vionica@rambler.ru 

15 CSPT Donduşeni or. Donduşeni str. Eminescu 26, 
etajul 2, biroul 28-29; 

(373)251.2.23.94; cs.donduseni@ms.md 

16 CSPT Drochia or. Drochia bul.Testimiteanu 
nr.4;incinta policlinicii 
,et.1,intrarea centrala din 
policlinica 

(373)252 2 43 88; centru_ana@mail.ru 

17 CSPT Edineţ or Edineţ, str.Independenţei, 
81;policlinica,aripa stinga, intrare 
separata 

(373)246.2.31.94/ 
0246-249-67; 

cspt.salve@gmail.com 

18 CSPT Făleşti or. Făleşti Str. Ştefan cel Mare Nr 
38; Centrul ,,Casa sperantei” - 
intrare separata ; 

0259-2-52-65; cspt.sati@mail.ru 

19 CSPT Floreşti or. Floreşti Str. Ştefan cel Mare Nr 
35,CMF,etajul III biroul nr. 56; 

0250-22-2-99; centruprietenos@mail.ru 

20 CSPT Glodeni or. Glodeni str. Tricolorului nr. 2; 
incinta Centrului de sanatate,et.4, 
cab.44;et2,cab.11 

(373)249.22.9.13/ 
Fax. 
(373)249.2.37.43; 

cpf_glodeni@mail.ru/ 
vlupacescu@mail.md 

21 CSPT Hînceşti or Hînceşti. Str Mihail Hîncunr138; 
policlinica ,et.1,bir.7,8,31, intrare 
separate 

0269-21-9-02; valentinasilvestr@mail.ru 

22 CSPT Ialoveni, 
Costeşti 

r.Ialoveni, s.Costeşti str.Ștefan cel 
Mare;Casa de cultura, aripa stinga 

(373)268 
.92.4.73/ 

cspt_avante2006@yandex.co
m 

mailto:info@neovita.md
http://www.neovita.md/
http://www.sspt.md/
mailto:sbdcm@mail.ru
mailto:domencozinaida@gmail.com
mailto:cspt.vetalonga@gmail.com
mailto:alexculava@yandex.com
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,et.2 (373)268.92.4.75 

23 CSPT Leova or. Leova Str. Ştefan cel Mare Nr 
95/CMF Leova etajul1; 

0263-24-0-10 orhidea_leova@yahoo.com 

24 CSPT Nisporeni or Nisporeni. Str.Toma Ciorbă Nr 
5;CS etajul 1 bir 113,112,114,110, 
intrare centrala 

0264-2-60-70; nis.protect@mail.ru 

25 CSPT Ocniţa or. Ocniţa, str.Independenței, 64; (373)271 2 60 29; nis.protect@mail.ru 

26 CSPT Orhei or. Orhei Str. Vasile Lupu 
Nr.127;Cladire separata, pe 
teritoriul spitalului raional 

0235-21-4-57; 
  

csptorhei@mail.ru 

27 CSPT Rezina or Rezina. Str.Sciusev nr.9;incinta 
policlinicii ,et.2, birou 211. 

0254-2-33-89; vozianiulia@rambler.ru 
cs.rezina@ms.md 
  

28 CSPT Rîşcani or. Rîşcani Str. Independenţeinr 
59, CMF etajul nr. 2 cab 34 şi etaj3 
cab.44,50; 

0256-24-88; sptriscani@mednet.md 

29 CSPT Sîngerei or. Sîngerei Str.TestimiţeanuNr 11; 0262-2-17-
85/0262-2-62-68; 

roskaiulia@yahoo.com 

30 CSPT Şoldăneşti or. Şoldăneşti Str. Testimiţeanu 
11, CS Etajul 2 biroul 223, 226 
intrare centrala 

0272-20-3-34; 
027225009. 

centrusperanta@mail.ru 
  

31 CSPT Soroca or. Soroca, str. M.Eminescu, 14, 
Centru ds Sanatate Soroca, 
birourile 47,48,49, et.2.; 

(373)230-22-6-61; csptsoroca@rambler.ru/ 
tatianamorari@rambler.ru 

32 CSPT Ştefan Vodă or Ştefan Vodă Str Nicolae 
Testimiţeanu Nr1; 

0242-22-3-
40/0242-23-2-36; 

cheptanari_iurie@rambler.r
u 

33 CSPT Străşeni or. Străşeni str.Stefan cel Mare 
105, Centrul de Sanatate,  et.2 
biroul 201,202,203a,203b; 

(373)237-2-76-63 nataşha_pirlog@zahoo.com 

34 CSPT Taraclia or. Taraclia str. Kotovski, 3; (373)294 24547 imsptaraclia@ms.md 

35 CSPT Teleneşt or Teleneşti,Str. Ştefan cel Mare 
nr.5; CS  intrare central, bir 
301,317 

0258-2-47-12 mstinerilor@mail.ru 
tcantaragiu@ms.md 
  

36 CSPT Ungheni or. Ungheni , Str.Romană 
Nr27/CMF Ungheni Etajul 2; 

0236-23-5-77/ 
0236-2-23-34; 

impulscentru@gmail.com 

37 CSPT Vulcăneşti Str.Plotnicov CMF etajul 1 si 4 bir 
116,405 

0293-2-12-42 
/fax: 2-18-38 

cs.vulcanesti@ms.md 
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Anexa 2 

Centre de tineret la nivel local 

 
Nr. Primărie/Consiliu Raional Adresa juridică 

1. Primăria Ungheni 
Centrul Regional de resurse 
pentru tineret "Faclia" Ungheni 

Ungheni, str. Naţională 7 , MD-3600 

2. Primăria  Basarabeasca 
Primaria orasului Basarabeasca 

or.Basarabeasca, 
str.Karl Marx 57 , MD-6702 

3. Primăria Climăuții de Jos 
Centrul comunitar de instruire acces 
informatie Climautii de Jos 

r. Şoldăneşti,s.Climăuţii de Jos , MD-7326 

4. Primăria Bucovăț 
Centru de Tineret Bucovat 

r. Strășeni, or.Bucovăţ, 
str.Ştefan cel Mare 18 , MD-3711 

5. Primăria Soroca 
Centrul pentru tineret Cremenciug 

str. Stefan cel Mare, 5 , MD 3006 

6. Primăria Sîngerei 
Centrul de Formare Profesionala 
pentru Tineri Singerei 

Or. Sîngerei , str.Independenţei 124 ,MD-6201 

7. Primăria Bursuceni 
Centru pentru tineret Bursuceni 

r. Săngerei , s.Bursuceni , MD-6215 

8. Consiliul Raional Sîngerei 
Centrul pentru tineret Cremenciug 

or.Sîngerei, str. Independendenţei, 111 
MD-6201 

9. Consiliul Raional Rîșcani 
Centrul raional de tineret Riscani 

str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5601 

10. Consiliu Raional Orhei 
Centrul de Tineret Orhei 

Str. Mihai Eminescu 2, or.Orhei , MD 3501 

11. Consiliu Raional Leova 
Centrul de informare pentru tineret Leova 

or.Leova str.Independentei 5  
MD-6301 

12. Primăria Căprineni 
Centrul de reintagrare sociala p\u tineret 
"Amigo" Carpineni 

r. Hîncești, s.Cărpineni, MD-3420 

13. Primăria Zaluceni 
Primaria Zaluceni 

r.Florești,  s.Zăluceni, 
MD-6654 

14. Primăria Bărhinești 
Primaria Bahrinesti 

r. Florești, s. Băhrinești, 
Str. Renașterii 293 , MD-5012 

15. Consiliul Raional Fălești 
Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Falesti 

or.Făleşti, 
str. Ştefan cel Mare 50, MD-5902 

16. Consiliu Raional Edineț 
Centrul pentru tineret Edinet 

Or.Edineț str. Independenţei, 33, MD-4601 

17. Primăria Cocieri 
Serviciul promovarea politiciilor 
pentru tineret Cocieri 

r. Dubăsari , s. Cocieri, str.Renaşterii 68 
MD-4571 

18. Consiliu Raional Criuleni 
Centrul pentru tineret UNIT Criuleni 

Or. Criuleni , str. 31 August 108,  MD-4801 

19. Primăria Cimișlia 
Centrul de tineret Cimislia 

r. Criuleni, or. Cimișlia, 
Strada Ştefan cel Mare 14 , MD-4101 

20. Primăria Copanca 
Centrul regional Copanca de Resurse pentru Tineri 

r. Căușeni , s. Copanca , 

str.Alexandru cel Bun, MD-5716 

21. Primăria Tuzara 
Centrul pentru tineret "Gladiator club" Tuzara 

r. Călărași , s. Tuzara , str.1 Mai 19 
MD-4401 

22. Primăria Pitușca 
Centrul "Pentru copiliarie, 
adolescenta si Familie" Pitusca 

r. Călărași , s. Pitușca , MD-4432 

23. Primăria Balți 
Centrul de resurse pentru adolescenti si tneret 
Centrul municipal de tineret Balti 

Mun. Balți , Piaţa Independenţei 1 
MD-3121 

24. Primăria Cremenciug 
Centrul pentru tineret Cremenciug 

r. Soroca, s.Cremenciug , MD-3052 

25. 
 

Primăria Cățeleni 
Centrul de tineret Cateleni 

r. Hîncești , s. MD6420 

http://localitati.casata.md/index.php?action=viewlocalitate&id=8314
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Anexa 3 

MEMBRII REȚELEI NAȚIONALE A PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR 

 
1. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA 
Adresa de contact: str. Mihai Sadoveanu 21, or. Soroca, MD-3006, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-
mail: CRT.DACIA@gmail.com, http://www.youthsoroca.md 
Persoana de contact: Babici Stela – Director Executiv, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com 

2. Centrul Comunitar Multifuncțional “Nicolae Semigrad” 
Adresa de contact: com. Șișcani, r-nul Nisporeni, MD-6421, tel: +373 264 42874 
Persoana de contact: Țurcanu Maria – Manager, tel: +373 264 42713, e-mail: centrusemigrad@gmail.com 

3. Centru de Resurse pentru Tineri “UNIT” 
Adresa de contact: str. 31 august 106, or. Criuleni, MD-4801, tel: +373 248 25024 / +373 248 25025, e-
mail: crtunit@gmail.com, http://centrulunit.blogspot.com 
Persoana de contact: Soltanici Eduard, tel: +373 79480653 

4. Asociaţia Obştească ”UNIREA TINERETULUI ÎN SOCIETATE” 
Adresa de contact: str. Mihalcea Hîncu 126, or. Hîncești, MD-3401, tel: +373 269 23667, e-
mail:uts.hincesti@gmail.com 
Persoana de contact: Iurciuc Alin – Director, tel: +373 68232445, e-mail: alin.iurciuc@gmail.com 

5. Centrul de Tineret Orhei 
Adresa de contact: str. Vasile Mahu 120, or. Orhei, MD-3500, +373 235 21423, e-
mail:centrul.de.tineret@gmail.com, http://www.youthorhei.md 
Persoana de contact: Erhan Corina – Director, tel: +373 79031378, e-mail: erhancorina@gmail.com 

6. Centrul Regional de Resurse pentru Tineret 
Adresa de contact: sat. Copanca, r-nul. Căușeni, MD- 5716 
Persoana de contact: Tabac Irina – Director, tel: +373 68809332, e-mail: vic_tabac@mail.ru 

7. Centrul de Resurse pentru Tineri “Amicus” 
Adresa de contact: sat. Cremenciug, or. Soroca, MD-3052, tel: +373 230 65601 
Persoana de contact: Martîniuc Irina – Director, tel: +373 78670780, e-mail: martiniucirina@mail.ru 

8. Centrul de Informare și Documentare pentru Tineret 
Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 67, or. Leova, MD-6301, tel: +373 263 24441, e-
mail:cidtleova@gmail.com 
Persoana de contact: Papiș Ana – Director, tel: +373 67574363 

9. Centrul Regional Fălești de Resurse pentru Tineri 
Adresa de contact: str. Moldovei 5, or. Fălești, MD-5902, tel: +373 259 22264, e-mail: crrtfalesti@mail.ru 
Persoana de contact: Harea Viorica – Director, tel: +373 67131674 

10. Centrul Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială “Încredere” 
Adresa de contact: str. Petru Rareș 3, or. Glodeni, MD-4901, tel: +373 249 93656 
Persoana de contact: Stati Viorica – Director, tel: +373 69961615, e-mail: v-stati@mail.ru 

11. Centrul pentru Tineret Edineț 
Adresa de contact: str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, tel: +373 246 25620, e-
mail:centrutineret@inbox.ru 
Persoana de contact:Patapii Alexandru – Manager, tel: +373 79419150 

12. Centrul Comunitar Multifuncțional ”Armonie” 
Adresa de contact: sat. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, MD-4923, tel: +373 249 73326, e-
mail:ccmarmonie@mail.ru 
Persoana de contact: Tighinean Tamara – Director, tel: +373 60504344 

13. Centrul Comunitar Multifuncțional Balatina 
Adresa de contact: sat. Balatina, r-nul. Glodeni, MD-4911, tel: +373 249 42267, e-mail:ccmbalatina@mail.ru 
Persoana de contact: Cojocari Rodica – Manager, tel: +373 68735685 

14. Centrul Comunitar Multifuncțional “Încredere” 
Adresa de contact: str. Băii 25, sat. Pelenia, r-nul. Drochia, MD-5629, tel: +373 252 59096 
Persoana de contact: Dereveanschi Elena – Director, tel: +373 69514180, e-mail: elenafort@yahoo.com 

15. Centrul de Resurse pentru Tineret ”Progres” 
Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 2, or. Sîngerei, MD-6201, tel: +373 262 21580, e-
mail:centrulprogres@mail.ru 
Persoana de contact: Juglea Marina – Director, tel: +373 69761446, e-mail: marinabostan@mail.ru 

16. Centrul Comunitar Multifuncțional Dinjeni 
Adresa de contact: sat. Dinjeni, r-nul. Ocnița, MD-7119 
Persoana de contact: Ivanov Adela – Director, tel: +373 78068351, e-mail: a.demian@yahoo.com 

17. Centrul Comunitar Multifuncțional ”Arca lui Noe” 
Adresa de contact: sat. Isacova, r-nul. Orhei, MD-3531, tel: +373 235 40509 
Persoana de contact: Costin Rodica – Director, tel: +373 78095083, e-mail: rodica10121972@gmail.com 

mailto:CRT.DACIA@gmail.com
mailto:stela.babici@yahoo.com
mailto:centrusemigrad@gmail.com
mailto:crtunit@gmail.com
http://centrulunit.blogspot.com/
mailto:uts.hincesti@gmail.com
mailto:alin.iurciuc@gmail.com
mailto:centrul.de.tineret@gmail.com
http://www.youthorhei.md/
mailto:erhancorina@gmail.com
mailto:vic_tabac@mail.ru
mailto:martiniucirina@mail.ru
mailto:cidtleova@gmail.com
mailto:crrtfalesti@mail.ru
mailto:v-stati@mail.ru
mailto:centrutineret@inbox.ru
mailto:ccmarmonie@mail.ru
mailto:ccmbalatina@mail.ru
mailto:elenafort@yahoo.com
mailto:centrulprogres@mail.ru
mailto:marinabostan@mail.ru
mailto:a.demian@yahoo.com
mailto:rodica10121972@gmail.com
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18. Centrul Comunitar Multifuncțional ”Universul” 
Adresa de contact: sat. Piatra, r-nul. Orhei, MD-3542, tel: +373 235 58491, email:ccm.universul@gmail.com, 
Persoana de contact: Leca Sergiu – Manager, tel: +373 69573307 

19. Centrul Comunitar Multifuncțional 
Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 19, or. Briceni, MD-4701, tel: +373 247 26075 
Persoana de contact: Dodu Cristina – Director, tel: +373 69134410, e-mail: cristidodu@mail.ru 

20. Centrul de Creație pentru Copii 
Adresa de contact: sat. Zaicani, r-nul. Rîșcani, MD-5644, tel: +373 256 24058, e-mail: cccriscani@mail.ru 
Persoana de contact: Mogîldan Svetlana – Director, tel: +373 69130432 

21. Centrul Comunitar Multifuncțional ”Generația Pro” 
Adresa de contact: sat. Peresecina, r-nul. Orhei, MD-3541, tel: +373 235 42335, e-mail:generatiapro@mail.ru 
Persoana de contact: Codreanu Lucia – Director, tel: +373 69649223 

22. Centrul de Asistență Socială de zi și Plasament Temporar pentru Copii și Familie în Situații de Risc 
”ProSperare” 
Adresa de contact: sat. Bocșa, r-nul. Fălești, MD-5946, tel: +373 259 59536 
Persoana de contact: Malachi Liliana – Director, +373 69383293, e-mail: liliamalachi@rambler.ru 

23. Servicul de promovare a politicilor pentru tineret 
Adresa de contact: com. Coșnița, r-nul. Dubăsari, MD-4572, tel: +373 248 44753 
Persoana de contact: Aslanov Victor – Director , tel: +373 68031913, e-mail: tineret.dubasari@gmail.com 

24. Centrul de Plasament Temporar pentru Copii în Situații de Risc 
Adresa de contact: sat. Volintiri, r-nul. Ștefan Vodă, MD-2441, tel: +373 242 55691, +373 242 55692, e-
mail: CCASCT@mail.ru 
Persoana de contact: Coceban Ludmila – Director, tel: +373 60732209, e-mail: moiseevmihai@mail.md 

25. Centrul Regional de Resurse pentru Copii și Tineri "Speranța" 
Adresa de contact: sat. Alexandreni, r-nul. Sângerei, MD-6211, tel: +373 262 71762, fax:+373 262 71762, e-
mail: crrct-speranta@mail.ru 
Persoana de contact: Pascaru Tamara – Director, tel: +373 79891507, e-mail: tamara.pascaru@mail.ru 

26. Complexul de Servicii ”Pentru voi” 
Adresa de contact: sat. Călinești, r-nul. Fălești, MD-5913, tel: +373 259 25847 
Persoana de contact: Ivanciuc Liudmila – Director, tel: +373 69038167, e-mail: ivanciucliudmila@mail.ru , 
Railean Rodica - Director interimar, tel: +373 78612801, e-mail: r.railean@mail.ru 
DATA ADERĂRII: 20 decembrie 2013 

27. Centrul de Resurse pentru Tineret ”Phoenix” 
Adresa de contact: str. Lenin 9, or. Basarabeasca, MD-6701, tel: +373 297 25779, e-mail:pheonix200556@mail.ru 
Persoana de contact: Țurcanu Andrei – Director, tel: +373 67426041 

28. Centrul de Asistență Socială de zi și Plasament Temporar pentru Copii și Familie în Situații de Risc 
”Împreună” 
Adresa de contact: sat. Ciolacul Nou, r-nul. Fălești, MD-5918, tel: +373 259 92020, e-
mail:centrul_impreuna@mail.ru 
Persoana de contact: Lilia Hîrbu – Director, tel: +373 79518934, +373 68064804 

29. Asociația Obștească ”Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară” 
Adresa de contact: sat. Ciolacul Nou, r-nul. Fălești, MD-5918, tel: +373 259 92020, e-
mail:centrul_impreuna@mail.ru 
Persoana de contact: Culibaba Maria – Director, tel: +373 68898644, e-mail: maria.culibaba@mail.ru , Andrieș 
Veronica, tel: +373 67184003 

30. Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic 
Adresa de contact: sat. Peresecina, r-nul. Orhei, MD-3541, tel: +373 235 42335, e-mail:causaa2007@yahoo.com 
Persoana de contact: Zincov Ana – Director, tel: +373 69365418 

31. Centrul comunitar Multifuncțional ”Speranța” 
Adresa de contact: sat. Terebna, r-nul Edineț, MD-4642, tel: +373 246 55284, e-mail:ccmsperanta@gmail.com 
Persoana de contact: Șchiopu Raisa – Director, tel: +373 60103866, e-mail: raisaschiopu16@gmail.com 
DATA ADERĂRII: 28 noiembrie 2014 

32. Centrul Raional de Tineret Cimișlia 
Adresa de contact: bd.Ștefan cel Mare 12, or.Cimișlia, MD - 4101, tel: +373 241 22293, e-
mail:crt@raioncimislia.md  
Persoana de contact: Frunză Andrei - Director, tel: +373 69270757 

33. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Pescărușul" 
Adresa de contact: str.Cehova 27, mun. Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Tobolin Serghei, pedagog-organizator, tel:+373 67126683 

34. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Prietenie" 
Adresa de contact: str.Șiuseva 1, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Roșca Olga, pedagog-organizator, tel:+373 79225460, e-mail: olga.rosca88@mail.ru  

35. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Făclia" 
Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 37, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Vrabii Serghei, pedagog-organizator, tel:+373 69917699, e-mail:sergei.vrabii@gmail.com 

mailto:ccm.universul@gmail.com
mailto:cristidodu@mail.ru
mailto:cccriscani@mail.ru
mailto:generatiapro@mail.ru
mailto:liliamalachi@rambler.ru
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mailto:CCASCT@mail.ru
mailto:moiseevmihai@mail.md
mailto:crrct-speranta@mail.ru
mailto:tamara.pascaru@mail.ru
mailto:ivanciucliudmila@mail.ru
mailto:r.railean@mail.ru
mailto:pheonix200556@mail.ru
mailto:centrul_impreuna@mail.ru
mailto:centrul_impreuna@mail.ru
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36. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Farul" 
Adresa de contact: str.Șevcenco 90, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Moșanu Ina, pedagog-organizator, tel:+373 69621766, e-mail: 

37. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Olimpieț" 
Adresa de contact: str. Coneva 1, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Simac Ina, pedagog-organizator, tel:+373 69648222, e-mail: 

38. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Brigantina" 
Adresa de contact: str. Ștefan cel Mare 6/2, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Slobodcicova Daria, pedagog-organizator, tel:+373 78877110, e-mail: 

39. Centrul Municipal pentru Minori și Tineret "Contemporanul" 
Adresa de contact: str. Bulgară 92, mun.Bălți, MD-3106 
Persoana de contact: Ureche Irina, pedagog-organizator, tel:+373 69008033, e-mail: ugubic.irina@mail.ru 
DATA ADERĂRII: 11 septembrie 2015 

40. Asociația Obștească "PARADIS" 
Adresa de contact: str. Ciuguraș 3, or. Ocnița, MD-7101,tel: +373 27124206, e-mail: paradisocmd@mail.ru  
Persoana de contact: Hropotinschii Lilia - Director, tel:+373 69837782, e-mail: liliah1960@mail.ru  

41. Centrul Comunitar Multifucțional Milești 
Adresa de contact: sat.Milești, r-nul. Nisporeni, e-mail: milesti77@mail.md 
Persoana de contact: Cozari Nina – Director, tel: +373 69428979, e-mail: cozari.nina@gmail.com 

42. Asociația Obștească Dezvoltarea Durabilă "Mileniul III" 
Adresa de contact: sat. Chișcăreni, r-nul. Sângerei, MD-6216, tel: +373 26241888, 
Persoana de contact: Mereuță Gheorghe – Director, tel: +373 79752365, Pănăguță Elena - cordonator de 
programe , tel: +373 79479770, elenascout@yahoo.com  

43. Asociația Obștească ”Demos” 
Adresa de contact:or. Edineț, str. Alexandru cel Bun 18 B, MD-4601, tel: +373 24624018, e-
mail: ngo.demos@gmail.com 
Persoana de contact: Samcov Liliana - Director Executiv,  

44. Asociația Obștească Centrul de Sănătate și Cultură pentru Copii și Tineret "Ungherașul Fericirii" 
Adresa de contact: com. Roșietici, raionul Florești, MD-5036, tel: +373 25025509, e-
mail:ungherasul@rambler.ru , Chihai Ina tel: +37369514006 
Persoana de contact: Bruma Snejana– Director, tel: +373 68470705, e-mail: brumasnej@rambler.ru 

45. Asociația Obștească "PRINCIPII SĂNĂTOASE" 
Adresa de contact: str. Zelinski 42, mun. Chișinău, MD-2038, tel: +373 22574636, e-mail:prinsan@hotmail.com 
Persoana de contact: Cernelev Olga – Director, tel: +373 79719740, e-mail: nobezitate@gmail.com 

 46. ONG ”Cratos” 
Adresa de contact: or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei 19/8, ap. 8, tel: +373 24626153, e-
mail:tineretedinet@mail.ru   
Persoana de contact: Ciornîi Veronica - Manager, tel: +373 68955573, e-mail: nica2178@mail.ru  
 DATA ADERĂRII: 12 aprilie 2016 

47. Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie ”PRODOCS” 
Adresa de contact: mun. Chișinău, str. Grenoble 163/5, tel: +373 22762944, fax: +373 22248619, e-
mail:ccaf_chisinau@yahoo.com 
Persoana de contact: Coroban Cristina – Manager, tel: +373 69380022, e-mail: corobank@gmail.com 
DATA ADERĂRII: 23 iunie 2016 

48. Asociația de Tineret "Șansa" 
Adresa de contact: str. 31 August, sat.Varnița, r-nul Anenii Noi, MD-6539, tel:+373 26546236, fax: +373 265 
46245, http://www.sansa.varnita.md 
Persoana de contact: Budiștean Svetlana - Președinte, tel:+373 69958428, e-mail: budistean@mail.ru 

49.Asociația Obștească "Feed-back" 
Adresa de contact:str. K.Marx 57, or. Basarabeasca, MD-6701, tel/fix +373 297 20296, e-
mail:feedback.ngo@gmail.com , http://www.feedback.hol.es 
Persoana de contact: Iovcev Pavel - Director Executiv, tel: +373 69224112 

50.Agenția de dezvoltare economică, socială și culturală "Paragon" 
Adresa de contact:str. Bălți, 35, or. Bender, Transnistria, MD-3200, e-mail: ceo@paragon-
agency.org ,http://www.paragon-agency.org 
Persoana de contact: Sîrbu Iulia - Director, tel: +373 69119159 

51. Asociația Obștească "Future Generation" 
Adresa de contact: com.Gălășeni, r-nul Rîșcani 
Persoana de contact: Ureche Irina - Președinte, tel: +373 69008033, e-mail: ugubic.irina@mail.ru 
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